
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ALEJA DZIECI POLSKICH Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-736 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-815-11-23

Nr faksu 22-815-11-23 E-mail stowarzyszenie-
centrus@wp.pl

Strona www www.centrus.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14249064600000 6. Numer KRS 0000361392

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Wójtowicz Prezes TAK

Magdalena Chęcińska Wiceprezes TAK

Elżbieta Nowożycka Wiceprezes TAK

Joanna Szpigielska Sekretarz TAK

Bożena Owerczuk Członek Zarządu TAK

Sławomir Kosyl Pomoc Skarbnika TAK

Krystyna Różańska Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grażyna Zaremba Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Wachnicka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Puchnowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "CENTRUŚ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) edukacja, wychowanie i wspomaganie pacjentów Instytutu „Pomnik  
Centrum Zdrowia Dziecka”,

b) promowanie i realizacja idei przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu,

c) wspieranie działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie 
„Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”,

d) wspieranie działalności placówek szkolnictwa przyszpitalnego,

e) wspieranie rodziców i opiekunów dzieci leczonych w Instytucie „Pomnik 
Centrum Zdrowia  Dziecka”.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje cele w ramach działalności nieodpłatnej i 
odpłatnej pożytku publicznego:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje: 
a) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz rekreacyjno-
turystycznej dla środowisk uczniów, ich rodzin i opiekunów oraz 
pracowników szkolnictwa przyszpitalnego,
b)  propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i pracowników szkół 
działających  w zakładach opieki zdrowotnej,
c) pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną dla pacjentów znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w zakresie zakupu lub 
częściowego zakupu pomocy szkolnych, w tym podręczników, książek, 
komputerów oraz sprzętu umożliwiającego naukę i poruszanie się, jak 
również środków higieny,
d) prowadzenie działań na rzecz promowania talentów i zainteresowań 
dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
e) promowanie wiedzy na temat preorientacji zawodowej w środowiskach 
dzieci przewlekle chorych i z różnymi niepełnosprawnościami, 
f) prowadzenie działań integrujących środowiska ludzi zdrowych ze 
środowiskiem ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w tym 
współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym,
g) pozyskiwanie opracowań, materiałów edukacyjnych, pomocy 
dydaktycznych  i wychowawczych, w tym także sprzętu  audiowizualnego i 
komputerowego,
h) pomoc w doskonaleniu zawodowym oraz poszerzaniu wiedzy 
nauczycieli i wychowawców zajęć pozalekcyjnych,
i) pozyskiwanie sprzętu ułatwiającego prowadzenie placówek szkolnictwa 
przyszpitalnego np. komputery, faksy i pomoc w jego utrzymaniu oraz 
wsparcie w tworzeniu miejsc do prowadzenia pracy z dzieckiem chorym i 
niepełnosprawnym np. adaptacje i remonty pomieszczeń,
j) propagowanie wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem 
przewlekle chorym  i niepełnosprawnym  w placówkach szkolnictwa 
otwartego,
k) nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami w kraju i zagranicą w 
celu doskonalenia pracy zawodowej pracowników szkolnictwa 
przyszpitalnego,
l) organizowanie wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych dla 
pracowników szkolnictwa przyszpitalnego,
ł) pomoc organizacyjną i materialną dla rodziców i opiekunów dzieci 
leczonych w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w zakresie 
związanym w edukacją i rozwojem dziecka.

 Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje: 
a) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz rekreacyjno-
turystycznej dla środowisk uczniów, ich rodzin i pracowników szkolnictwa 
przyszpitalnego,
b) propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i pracowników szkół 
działających w zakładach opieki zdrowotnej,
c) prowadzenie działań na rzecz promowania talentów i zainteresowań 
dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
d) pomoc w doskonaleniu zawodowym oraz poszerzaniu wiedzy 
nauczycieli i wychowawców zajęć pozalekcyjnych,
e) propagowanie wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem 
przewlekle chorym i niepełnosprawnym  w placówkach szkolnictwa 
otwartego,
f) organizację wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych dla pracowników 
szkolnictwa przyszpitalnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Organizacja cyklu warsztatów artystycznych dla pacjentów IPCZD w Warszawie- "Zakładka dla Babci i 
Dziadka"( 01.2017); "Walentynkowe serduszka ( 02. 2017), warsztaty ozdób wielkanocnych( 
03.2017);"Kartka świąteczna"( 12.2017)

2.Organizacja akcji "Ferie i wakacje w szpitalu" - akcja zorganizowana dla dzieci, które muszą czas 
wypoczynku w czasie ferii i wakacji spędzić w szpitalu. Prowadzone warsztaty - "Planszówek czas"' 
"Papierowa wiklina ", warsztaty florystyczne z okazji Dnia Kobiet, warsztaty twórczego myślenia z 
elementami dramy, "Styropianowe lalki", "Koralikowe szaleństwo ", "W świecie drewna"

3. Organizacja 11 wycieczek dla pacjentów IPCZD - cztery wycieczki do Filharmonii Narodowej; Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej; Łazienki Królewskich, Salon Edukacyjny Baylab, Centrum Edukacji Przyrodniczo-
Leśnej w Powsinie; Restauracja SPHINX, Fabryka Bombek, Mikołajki w Hotelu Marriott.

4. Organizacja 15 przyjęć urodzinowych dla pacjentów IPCZD

5. Współorganizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2017 r - Piknik został zorganizowany na 
terenie CZD.

6. Współpraca z firmą Ericsson - organizacja aukcji prac pacjentów w firmie Ericsson Polska. Dochód z 
aukcji firma przekazała na zakup wózka rehabilitacyjnego dla oddziału Rehabilitacji Pediatrycznej oraz 
na zakup systemu TetraPads do ćwiczeń koordynacji ruchowej; w grudniu przekazano firmie wykonane 
prezenty świąteczne, zorganizowano kiermasz świąteczny w siedzibie firmy.

7. Organizacja konkursu plastycznego "Moja ozdoba świąteczna" dla szkół przyszpitalnych i 
sanatoryjnych. W konkursie wzięło udział 25 placówek , nadesłanych zostało 253 prace- grudzień 2017
8. Wyposażenie Sali Doświadczania Świata w IPCZD w sprzęt , przekazanie artykułów higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla Kliniki Rehabilitacji

9. Organizacja szkolenia dla nauczycieli szkół przyszpitalnych w Warszawie - "Wirtualna przemoc-realny 
ból- o cyberprzemocy, które prowadziła Pani Żaneta Rachwaniec-Szczecińska z Centrum Psychoedukacji 
i Rozwoju w Katowicach- listopad 2017

10. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 78 w IPCZD - zakup i przekazanie tonerów i tuszy do 
drukarek w szkole; przekazanie do biblioteki szkolnej oraz świetlic książek, kolorowanek, pomocy 
plastycznych dzięki współpracy z firmą LOyalty Sp. Z o.o; współorganizacja przedstawienia kończącego 
szkolny projekt edukacyjny "Książka jest niczym ogród"( czerwiec 2017); organizacja spotkania dla 
pacjentów z okazji Dnia Ziemi z Miłką Raulin, podróżniczką, zdobywczynią Korony Ziemi ( kwiecień 
2017); zakup wyposażenia świetlic- szafki i szafy na materiały do zajęć w Klinice Rehabilitacji, wózki dla 
lalek, materiały plastyczne, gry planszowe; organizacja akcji z firmą Loyalty i pomalowanie sali szkolnej 
oraz korytarza przy bibliotece szkolnej.

11. Współpraca z firmą Leroy Merlin - modernizacja i rewitalizacja ścieżki przyrodniczej dla pacjentów i 
rodziców ( czerwiec/lipiec 2017)

12. Objęcie patronatem merytorycznym książki charytatywnej  "Gwiezdne marzenia" wydanej przez 
Wydawnictwo Sofijka.( czerwiec 2017)

13.Współpraca z "Oddziałem Bajka- Wędrująca Biblioteka Szpitalna"- dzięki współpracy pozyskano 
Bajkowóz- wędrującą bibliotekę, jako pomoc w prowadzeniu zajęć przedszkolnych i w klasach I-III oraz 
zajęć wychowawczych. Zajęcia z wykorzystaniem Bajkowozu prowadzone były od października do 
czerwca 2017.

14. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 105 im. K. Kirejczyka w Warszawie - uczniowie szkoły 
wykonali dekoracje świąteczne dla pacjentów IPCZD

15. Współpraca z nieformowaną grupą " SOS- Rodzice z Wawra, Rodzicom z CZD"

16. Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie - uczniowie zorganizowali zbiórkę 
materiałów plastycznych na rzecz Stowarzyszenia
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3500

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

17. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 140 w Warszawie w akcji z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pisania Listów - uczniowie szkoły napisali listy do pacjentów CZD, pacjenci CZD odpisali i listy zostały 
przekazane.

18. Pomoc materialna ( sfinansowanie pobytów na turnusach rehabilitacyjnych) i rzeczowa ( 
dofinansowanie balkonika ) dla Laury Dziąby, pacjentki Kliniki Rehabilitacji.

19. Dofinansowanie biuletynu z okazji 40-lecia istnienia Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka "

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

W roku obrotowym 
Stowarzyszenie 
zorganizowało jedenaście 
wycieczek dla pacjentów 
Instytutu Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka - cztery 
wycieczki do Filharmonii 
Narodowej, wycieczka do 
Salonu Edukacyjnego 
BAYLAB firmy Bayer, 
wycieczka do Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie, wycieczka do 
Łazienek Królewskich 
połączona z lekcją 
muzealną, wycieczka do 
Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej w 
Powsinie , gdzie miały 
miejsce warsztaty 
poświęcone życiu pszczół; 
wycieczka do Restauracji 
SPHINX, wycieczka do 
Fabryki Bombek w 
Józefowie oraz wycieczka 
do Hotelu Marriott z 
okazji Mikołajek. Łącznie 
w wycieczkach wzięło 
udział 253 osoby.

94.99.Z

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja akcji "Ferie i 
wakacje w szpitalu" - akcja 
organizowana przez 
Stowarzyszanie cyklicznie 
dla dzieci, które muszą 
czas wypoczynku w czasie 
ferii i wakacji spędzić w 
szpitalu. Prowadzone 
warsztaty - "Planszówek 
czas"' "Papierowa wiklina 
", warsztaty florystyczne z 
okazji Dnia Kobiet, 
warsztaty twórczego 
myślenia z elementami 
dramy, "Styropianowe 
lalki", "Koralikowe 
szaleństwo ", "W świecie 
drewna"- łącznie w 
warsztatach 
realizowanych w ramach 
akcji "Ferie i wakacje w 
szpitalu " wzięło udział 
157 pacjentów

85.59.B
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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) 186 730,55 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W roku obrotowym 
Stowarzyszenie objęło 
opieką i wsparciem 
finansowym jedną z 
pacjentek z Kliniki 
Rehabilitacji Pediatrycznej 
w IPCZD. 
Dofinansowaliśmy zakup 
balkonika do chodzenia 
dla dziewczynki oraz 
sfinansowaliśmy turnus 
rehabilitacyjny w IPCZD i 
pobyt pacjentki oraz jej 
mamy. Przekazaliśmy na 
rzecz Kliniki Rehabilitacji  
materiały higieniczne w 
postaci pieluszek i 
chusteczek nawilżanych 
dla najmłodszych 
pacjentów. 
Sfinansowaliśmy również 
zakup wózka 
rehabilitacyjnego do 
Kliniki Rehabilitacji.

88.99.Z
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 252,50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 131 670,87 zł

e) Pozostałe przychody 42 807,18 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 131 670,87 zł

3 510,00 zł

91 558,85 zł

36 602,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 55 059,68 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 252,50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 48 261,82 zł 0,00 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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 400,00 zł

2 622,61 zł

44 239,21 zł 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

0,0 osób

1.2. 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)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

31,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby

Druk: NIW-CRSO 11



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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)

Nie dotyczy. W roku obrotowym Stowarzyszenie nie 
wypłacało wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, 
odszkodowań i odpraw z tytułu zakazu konkurencji. Nie 
zatrudniało osób na umowę o dzieło ani umowę o pracę.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych brak
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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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Wójtowicz, Magdalena 
Chęcińska / 13.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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