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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica GARNCARSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość PSZCZYNA Kod pocztowy 43-200 Poczta PSZCZYNA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
biuro@sportowafundacja.pl

Strona www www.sportowafundacja.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-10-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24147406200000 6. Numer KRS 0000346362

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

Paweł Sadza Prezes Zarządu TAK

Arkadiusz Gardiasz Wiceprezes Zarządu TAK

Przemysław Wieczorek Wiceprezes Zarządu 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

Mirosław Kobiór Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Adam Dulniok Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Jan Duda Członek Rady Fundacji TAK

"PSZCZYŃSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Głównym celem Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu jest aktywne promowanie i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie. Poprzez wspieranie talentów 
sportowych, pomoc materialną i finansową lokalnym klubom, wspieranie rozwoju i budowę 
infrastruktury sportowej oraz profilaktykę społeczną Fundacja uczestniczy w promowaniu zdrowego 
stylu życia. 

Pomagamy ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im 
rozwijanie swoich zdolności i pasji. Staramy się wspierać wszelkie inicjatywy sportowe oraz kreować i 
popularyzować postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę 
fizyczną i sport. Poprzez nasze działania dążymy do tego, aby łączyć ludzi wokół sportu i dla sportu. 

W roku 2013 Fundacja kontynuowała i rozwijała rozpoczęte wcześniej działania edukacyjne z zakresu 
przygotowywania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, seminariów, organizowania i udziału w 
imprezach sportowych.  Ponadto wspierała i pomagała w zakupie sprzętu i strojów sportowych.

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu w 2013 roku działała w wyróżnionych obszarach 
zgodnie z wyznaczonymi celami i kierunkami rozwoju. Zarząd Fundacji wspólnie z Radą Fundacji 
podejmował różnego typu działania, przedsięwzięcia i akcje, których celem była realizacja celów 
statutowych oraz promowanie Fundacji.

Wszystkie działania realizowane były w bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami. Do najważniejszych 
organizacji/instytucji wspierających działania Fundacji należą: Fundacja Wspierania Ratownictwa 
Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej Radan z Gliwic, Powiatowy Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Pszczynie, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska", Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży 
OMNIBUS w Pszczynie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Urząd Miejski w Pszczynie 
oraz Gazeta Pszczyńska.

Z ogromną radością informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w 
Katowicach z dnia 28 października 2013 r. Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu otrzymała 
status Organizacji Pożytku Publicznego. Fakt ten daje nam poczucie, iż nasze dotychczasowe działania 
zostały zauważone i docenione oraz nadzieję, że będziemy mogli jeszcze efektywniej realizować nasze 
cele w przyszłości. Jest to dla nas bardzo ważny krok, ponieważ umożliwienie dokonywania wpłat w 
ramach "1%" podatku na rzecz naszej Fundacji stworzyło niebagatelne możliwości rozwoju organizacji 
poprzez wspieranie młodych talentów sportowych, niesienie materialnej i finansowej pomocy lokalnym 
klubom, a także wspieranie rozwoju i budowę infrastruktury sportowej.

Ponadto w IV kwartale 2013 r. Fundacja nawiązała stałą współpracę z lokalnymi organizacjami oraz 
klubami sportowymi podpisując deklarację współpracy, w której partnerzy deklarują swoje pełne 
zaangażowanie i wzajemną pomoc przy realizacji wspólnych zamierzeń i przedsięwzięć, służących 
mieszkańcom oraz rozwojowi lokalnej wspólnoty. Są to organizacje skupiające następujące dyscypliny 
sportu: piłkę nożną (MKS Iskra Pszczyna, LKS Frydek, KS Czarni Piasek, LKS Studzienice), siatkówkę (UKS 
Centrum Pszczyna), badminton (UKS Plesbad Pszczyna), kolarstwo (Ludowy Kolarski Uczniowski Klub 
Sportowy Pszczyna), tenis stołowy (Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego), turystykę i 
krajoznawstwo (Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny "Diablak"), sztuki walki (UKS Budo Pawłowice).

Fundacja na bieżąco relacjonuje całą swoją działalność na profilu Facebook oraz własnej stronie 
internetowej www.sportowafundacja.pl. Tam też są publikowane wszystkie dokumenty rejestrowe oraz 
sprawozdania z działalności Fundacji od początku jej powstania.

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu w 2013 r. kontynuowała udział w projekcie „Trasa 78
 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dzięki czemu może korzystać ze wsparcia Inkubatora Trzeciego Sektora, który 
działa przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki. W ramach tego projektu otrzymaliśmy 
wsparcie w postaci coachingu dla organizacji oraz możliwość wydatkowania puli rozwojowej w 
wysokości 3 tys. zł (zakup banerów, flag, wydanie ulotek o działalności Fundacji).

Następnym projektem w którym Fundacja uczestniczy jest pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości 
Województwa Śląskiego”, realizowanego przez Miasto Gliwice w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała, 
Miastem Częstochowa, Miastem Dąbrowa Górnicza, Miastem Tychy, Miastem Żory oraz Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”. W 
ramach tego projektu Fundacja skorzystała z doradztwa z zakresu tworzenia Centrum Wolontariatu 
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oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 
7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od początku swojej działalności postawiliśmy sobie bardzo ambitne plany i dzięki wielkiej determinacji 
osób zaangażowanych w działalność Fundacji udało się nam zrealizować w 2013 r. m.in.: 
1. Zakup strojów oraz sprzętu sportowego dla siatkarek z UKS Centrum Pszczyna.
2. Dofinansowanie wyjazdu podopiecznych KSW El Toro na zawody sportowe, które odbyły się w dniach 
11-13 października w Rotterdamie - Mistrzostwa Świata w Tang Soo Doo. 
3. Dofinansowanie wyjazdu na staż trenerski w klubie Borussia Dortmund dla Mateusza Piesiura, 
trenera oraz zawodnika Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna w dniach 14-19 października 2013
 r. 
4. Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji dla MKS Iskra Pszczyna, Klubu Sportowego Czarni 
Piasek, LKS Frydek, KSW EL TORO, Pszczyńskiego Towarzystwa Sportowego.
5. Cykl szkoleń grup dziecięcych i młodzieżowych lokalnych klubów sportowych. Ze względu na rosnące 
z roku na rok zainteresowanie oraz widoczne efekty szkolenia, które były przeprowadzone w roku 2010, 
2011, 2012 zostały one powtórzone również w roku 2013 w podobnej tematyce. Były prowadzone w 
różnych grupach wiekowych zaczynając od wieku 5 lat kończąc na osobach mających lat 19. Głównym 
celem szkoleń dla najmłodszych grup było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej.

W roku 2013 byliśmy organizatorami, partnerami, bądź współorganizowaliśmy szereg imprez 
sportowych, przede wszystkim:
1. Ferie z POSiR-em 2013 "Wrócę na obiad", 9-24.02.2013 r., rozgrywki: Młodzieżowa Liga Futsalu, XIII 
Turniej Futsalu Reprezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych, Młodzieżowy Turniej w "Cztery Ognie", Turniej 
Żaków o Puchar Prezesa Podokręgu Tychy, III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn", IV 
Młodzieżowy Turniej Trójek Siatkarskich, VI Młodzieżowy Turniej Futsalu "Dzikich Drużyn, Młodzieżowa 
Liga Futsalu, VI Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej "Dzikich Drużyn", Zajęcia sportowe (piłka nożna 
dzieci, piłka ręczna młodzież, piłka nożna osoby niepełnosprawne), IV Młodzieżowy Turniej Trójek 
Koszykarskich, Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół Podstawowych, IV Integracyjny Turniej Goalball'a, 
Piłkarska Liga Maluchów, Puchar Ligi MLF.
2. II Marsz Nordic Walking wokół Zbiornika Łąckiego, 25.05.2013 r.
3. Akcja „Zdrowie jest smaczne”, maj-czerwiec 2013 r.
4. Festyn sportowy „Pomagamy innym – pomagamy sobie” PG 2 w Pszczynie, 16.06.2013 r.
5. Finał Ligi Maluchów sezon 2012/2013, 23.06.2013 r. 
6. Mecz charytatywny dla Bogdana Pruska, 11.05.2013 r.
7. VIII Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Wydawcy „Gazety Pszczyńskiej”, 20-21.07.2013 r.
8. 15 – lecie ATS Jakub Pszczyna, 10.08.2013 r.
9. Turnieje Siatkówki Plażowej, 17.08.2013 r., 24.08.2013 r.
10. Turniej Piłki Nożnej Oldbojów, 24.08.2013 r.
11. Konkurs kulinarny „Mała Chochla”, 25.08.2013 r.
12. Liga Maluchów sezon 2013/2014, 08.09.2013 r.
13. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Pszczyńskiego, 28-29.09.2013 r.
14. Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej, 13.10.2013 r., 10.11.2013 r., 08.12.2013 r.
15. VII edycja Młodzieżowej Ligii Futsalu sezon 2013/2014, 02-03.11.2013 r.
16. 4. Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintona, 15.12.2013 r.

Jednym z największych projektów, które realizowaliśmy wspólnie z Gazetą Pszczyńską była Akcja 
„Zdrowie jest smaczne”. W okresie dwóch tygodni ponad tysiąc dzieci z 15 szkół podstawowych (z 
terenu gminy Pszczyna) biorących udział w akcji skorzystało z bezpłatnych zajęć ruchowych, których 
celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywności ruchowej wśród dzieci 
szkół podstawowych na terenie gminy Pszczyna.

Struktura zajęć zawierała elementy zumby, tańca nowoczesnego, gimnastyki, doskonalenie 
koncentracji, koordynacji, równowagi, ćwiczenia i zabawy animacyjne usprawniające rozwój 
motoryczny, ćwiczenia wspomagające koordynacje ruchową, doskonalenie pamięci i kreatywności oraz 
umiejętność pracy zespołowej. Ponadto prowadzone były rozmowy z dziećmi na temat korzyści jakie 
niesie za sobą aktywny tryb życia, uprawianie aktywności ruchowej.

Były to pierwsze takie zajęcia, które prowadzimy w szkołach. Do tej pory nasza działalność skupiała się 
głównie na pomocy materialnej i finansowej klubom sportowym, współorganizowaniu imprez 
sportowych, szkoleniu piłkarskich grup młodzieżowych czy zakupie sprzętu sportowego. Chcemy jednak 
podejmować działania w każdej formie promujące aktywny tryb życia, a poprzez innowacyjne zajęcia 
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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

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

chcemy kreować i popularyzować postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione 
przez kulturę fizyczną i sport.

Jedną z podstaw do podjętych działań jest ogromna potrzeba wpływania na zwiększenie poziomu 
prozdrowotnej edukacji naszej społeczności dzięki aktywizowaniu mieszkańców ziemi pszczyńskiej w 
organizowanie zajęć, warsztatów o charakterze sportowym przede wszystkim dla dzieci. Programy 
prozdrowotne, pro sportowe powinny być opracowane i skierowane przede wszystkim do dzieci, 
ponieważ większość problemów i złych nawyków rozpoczyna się już w wieku rozwojowym.

Działania sportowe w ramach akcji "Zdrowie jest smaczne" pozwoliły na stworzenie dzieciom 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprawę ich kondycji fizycznej, wpojenia nawyku 
zdrowego i aktywnego trybu życia, a także pozwoli na odciągnięcie ich od różnych form patologii 
społecznych - sport, jest jedną z metod oddziaływania i zmniejszania zjawisk patologicznych oraz 
kreowania właściwych postaw, zachowań i nawyków potrzebnych do poprawnego funkcjonowania w 
życiu dorosłym. Będzie ona kreowała nowe podejście do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, 
zwłaszcza przez dzieci, dla których niejednokrotnie jedyną formą rozrywki są gry komputerowe i 
telewizja.

Dzieci poprzez uprawianie sportu rozwiną swoją sferę fizyczną, ogólno motoryczno-ruchową, 
emocjonalną, psychiczną oraz społeczną. Uczestnicy podczas realizacji zadania wdrażani byli do zajęć 
ruchowo-rekreacyjnych mających na celu rozwój zainteresowania sportem i kulturą fizyczną. Trening i 
systematyczna praca nad własnym ciałem skłaniają dzieci do cierpliwości, wytrwałości oraz pokażą, że 
do odniesienia sukcesu potrzebny jest plan, ćwiczenia, samozaparcie oraz ciężka praca.

Szkoły z terenu gminy Pszczyna biorące udział w akcji "Zdrowie jest smaczne":
1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku.
2. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach.
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie.
4. Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integr. im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie.
5. Szkoła Podstawowa nr 9 w Łące.
6. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie.
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.
8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie.
9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie.
10. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jankowicach.
11. Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach.
12. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie.
13. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.
14. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce.
15. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Wiśle Małej.
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

1. Wspieranie i pomoc w 
zakupie sprzętu i strojów 
sportowych.
2. Wspieranie 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 
młodzieży na wszystkich 
szczeblach szkolenia 
sportowego.
3. Finansowanie nagród, 
udzielanie subsydiów.
4. Organizowanie i udział w 
imprezach sportowych oraz 
sportowo-rekreacyjnych.
5. Prowadzenie kampanii i 
działań upowszechniających 
idee i wartości niesione 
przez kulturę fizyczną 
i sport.
6. Udzielanie pomocy 
materialnej i finansowej 
klubom i organizacjom 
sportowym realizującym 
cele zbieżne z celami 
Fundacji.

ochrona i promocja zdrowia 1. Edukowanie w zakresie 
profilaktyki prozdrowotnej - 
prowadzenie kampanii dot. 
zdrowia.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21,112.74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 21,000.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 112.74 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 21,000.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

22,318.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,364.77 zł

0.00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

23,682.94 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 23,682.94 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-2,570.20 zł

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

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 zł

Druk: MPiPS 7



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 
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)

10.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,500.00 zł

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

1,500.00 zł

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

1,500.00 zł

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

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

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

organizacji

Paweł Sadza - Prezes Zarządu, 
Arkadiusz Gardiasz - Wiceprezes 

Zarządu, 30.06.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 8



Druk: MPiPS 9


