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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

CARITAS POZNAŃSKA

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAŃ

Gmina M. POZNAŃ Ulica OSTRÓW TUMSKI Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-109 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-835-68-50

Nr faksu 61-835-68-61 E-mail 
opp@caritaspoznan.pl

Strona www www.caritaspoznan.pl

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04002357600099 6. Numer KRS 0000224658
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

KSIĄDZ KANONIK WALDEMAR HANAS-DYREKTOR
KSIĄDZ TOMASZ REN - ZASTĘPCA DYREKTORA

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

KSIĄDZ DR WIESLAW GARCZAREK - PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI
KS. MARIAN BRUCKI- CZŁONEK KOMISJI
MGR AURELIA KOZŁOWSKA - CZLONEK KOMISJI

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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1.Celem działania Caritas Poznańskiej jest organizowanie, 
koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-
opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym, w 
duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.
2.Caritas Poznańska może także prowadzić działalność w sferze 
zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 
b) działalności charytatywnej,
c) ochrony i promocji zdrowia, 
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
e) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
g) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
i) przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym, 
j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
k) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego,
m) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świa¬domości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
n) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego,
o) działalności na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o 
wartości chrześcijańskie – oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,
p) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 
q) promocji i organizacji wolontariatu,
r) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
s) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnej,
t) turystyki i krajoznawstwa,
u) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
v) pomocy Polonii i Polakom za granicą
w) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
x) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
y) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
z) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

3.Caritas Poznańska realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a)finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymania 
noclegowni , schronisk ,
b)prowadzenie placówek edukacyjnych, w tym przedszkoli,
c)organizowanie i dofinansowania wyjazdów dzieci i młodzieży z 
ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i 
za granicą,
d) udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia 
finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, 
odzieży i żywności,
e) organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym 
zbiórek odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
f) finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla 
dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
g) finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i 
konserwacji zbiorów,
h) prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki np. domy pomocy 
społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy 
samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, 
schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska 
wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne i przed¬szkola, 
i) tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów 
konsultacyjnych, poradni, aptek.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

działalność charytatywnej

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Druk: MPiPS 4



- Prowadzenie trzech niepublicznych przedszkoli: Janka Wędrowniczka w 
Mosinie,
 Dzieciątka Jezus w Swarzędzu, Promyki w Poznaniu
- Prowadzenie trzech świetlic socjoterapeutycznych w Poznaniu: Oratorium 
„Tęcza”, Metanoia, Oratorium Światełko,
- Zorganizowanie wakacji letnich dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych 
patologią,
- Dofinansowanie wakacji letnich organizowanych przez parafie ( 41 projektów)
- Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień dla 
Młodzieży  
  w Wierzenicy,
- Prowadzenie Punktu konsultacyjnego, pomocy prawnej i psychologicznej dla 
osób     bezpośrednio dotkniętych narkomanią oraz  ich rodzin,
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich w Poznaniu oraz dofinansowanie dwóch 
innych jadłodajni
   dla bezdomnych
- Udzielanie pomocy indywidualnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej,
   rodzinom,
- Kursy komputerowe dla seniorów,
- Streetworking – działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i 
trzeźwościowych
   w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego na terenie 
miejsca
   zamieszkania i poza nim,
 - zkolenie wolontariatu- organizowanie warsztatów szkoleniowych,
 - Organizowanie imprez dla dzieci oraz ich rodzin: Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka,
   Akcja Plecak
 - Zorganizowanie integracyjnej wieczerzy wigilijnej dla 1500 osób samotnych, 
bezdomnych,
 - Organizowanie zbiórek publicznych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2500

15

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1.Działalność w zakresie pomocy społecznej:
Caritas Poznańska udzieliła pomocy rodzinom i  osobom 
będącym w trudnej sytuacji życiowej: chorym, niepełnosprawnym 
i ubogim. Pomoc ta została przeznaczona na leczenie i 
rehabilitacje osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego
 i protez, dofinansowanie operacji, na przystosowanie 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, zakup lekarstw,  
pomoc w zakupie podręczników szkolnych, opału, 
dofinansowanie remontów mieszkań. 

2.Działalność w zakresie opieki zdrowotnej:
W zakresie opieki zdrowotnej Caritas Poznańska prowadzi 
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy. 
Ośrodek zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Terapia 
przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 14-21 lat.

3.Działalność świetlic:
W roku 2012 Caritas Poznańska dofinansowała świetlice 
socjoterapeutyczne dla dzieci  i młodzieży.
Były to następujące placówki:
Oratorium „Tęcza” – Profilaktyczno-Terapeutyczna Świetlica 
Caritas w Poznaniu realizująca program socjoterapeutyczny dla 
dzieci i młodzieży. Codziennie 
w godzinach popołudniowych Oratorium gromadzi dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, gdzie poprzez modlitwę, pracę umysłową, 
duchową i fizyczną oraz właściwą rozrywkę wychowuje się 
młodego człowieka do życia społecznego. Program wyrównawczy 
świetlicy oparty jest na pedagogice św. Urszuli Ledóchowskiej, 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, wieloletniej 
wychowawczyni i nauczycielki. Zorganizowano wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Dzieci i 
młodzież uczestniczyły w obozie profilaktycznym nad morzem w 
Rewalu 20 dzieci, w półkoloniach letnich w dwu tygodniowych 
turnusach po 15 dzieci.
Oratorium „Metanoia” – Specjalistyczna Placówka wspierająca 
dziecko i rodzinę. 
Z programu korzystała młodzież gimnazjalna i licealna oraz ich 
rodzice i babcie doświadczający trudnych psychologicznie 
sytuacji, samotne matki, rodzice przeżywający kryzysy 
małżeńskie i trudności wychowawcze,  doświadczający  
przemocy. Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem 
społecznym, przejawiające nieprawidłowe zachowania: agresję, 
nadpobudliwość, bierność oraz trudności szkolne. Zorganizowano 
dla dzieci - obóz profilaktyczny nad morzem w Rewalu. Wzięło w 
nim udział 15 osób. Realizacja programu obejmowała zajęcia 
profilaktyczne, kąpiele morskie, wędrówki i zabawy integracyjne. 
Dzięki zorganizowaniu wypoczynku letniego dla młodzieży z 
Oratorium Metanoia nastąpiło rozbudzenie i wzmocnienie 
pragnienia życia bez alkoholu i innych środków odurzających.
Oratorium „Światełko” realizowało program socjoterapeutyczny 
dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin z problemem 
alkoholowym, które otrzymywały pomoc w nauce i odrabianiu 
lekcji. Każdego dnia spożywały w oratorium posiłki. Dzieci będące 
w najtrudniejszej sytuacji miały możliwość skorzystania z kąpieli 
i uprania odzieży. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i 
edukacyjne dotyczące szkodliwego działania alkoholu, 
narkotyków i nikotyny. Ponadto prowadzono zajęcia sportowe i 
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artystyczne. Natomiast rodzice otrzymywali porady i pomoc 
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Przy Oratorium działał Punkt 
Konsultacji Pedagogiczno-Psychologicznej. Dzieci, które trafiły do 
Oratorium, zostały poddane wstępnej diagnozie, a następnie 
uczestniczyły w psychologicznych zajęciach indywidualnych i 
grupowych. Dla rodziców zostały przeprowadzone spotkania 
z psychologiem i pedagogami.  

4.Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
Caritas Poznańska zorganizowała wakacje letnie dla 250 dzieci  
w miejscowościach: Zakrzów; Kołobrzeg i Zawoja. Tematem 
głównym wakacji było: „Dobrze nam razem być”. Dzieci poprzez 
modlitwę, rozmowy, wspólne zajęcia, gry i zabawy tematyczne 
pogłębiały swoją wiarę w Boga, poszerzyły wiedzę religijną oraz 
uczyły się współdziałać, bawić się oraz żyć w grupie. 
Uczestniczyły również w wycieczkach turystycznych i 
krajoznawczych, a także konkursach i quizach, których celem 
było kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dobra 
wspólnego, poznawanie ludzi, przyrody, walorów okolicy, 
dorobków kultury.

5.Działanie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:
Caritas Poznańska prowadzi punkt konsultacyjny, którego 
głównym celem było doprowadzenie do uświadomienia 
występującego problemu narkomanii u osób bezpośrednio 
dotkniętych i ich bliskich oraz udzielenie pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

prowadzenie niepublicznych przedszkoli - działalnośc częściowo 
odpłatna.

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 3,779,645.82 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 598,805.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 477.56 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 716,499.79 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,302,976.74 zł

0.00 zł

617,335.60 zł

1,685,641.14 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 152,290.99 zł

0.00 zł

51,328.56 zł

57,613.70 zł

29,110.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,238.73 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 8,595.74 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 177,311.05 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem    885,194.56 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,974,248.75 zł 1,316,228.83 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3,178,827.85 zł 1,001,403.79 zł

480,595.86 zł 0.00 zł

0.00 zł

270,713.55 zł 270,713.55 zł

41,368,11 zł 41,368.11 zł

1 Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 102,474.75 zł

2 Wakacje letnie dla dzieci 154,085.76 zł
3 Pomoc społeczna udzielona rodzinom w trudnej sytuacji materialnej 220,418.97 zł

4 Prowadzenie jadłodajni 102,710.16 zł

1 18,275.93 zł

2 11,667.91 zł

3

Leczenie i rehabilitacja - pomoc indywidualna
Leczenie i rehabilitacja - pomoc indywidualna
Leczenie i rehabilitacja - pomoc indywidualna 11,649.37 zł

4 Leczenie i rehabilitacja - pomoc indywidualna 16,826.96 zł
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w tym :

f)pozostałe koszty ogółem: 2,743.38 zł 2,743.38 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

59.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

54.0 etatów

11.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,721,361.37 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,462,218.72 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

17,675.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 259,142.65 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,685.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,000.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,930.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli




