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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22

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

Druk: MPiPS 1



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 2014 Fundacja kontynuowała i rozwijała rozpoczęte wcześniej działania edukacyjne z zakresu 
przygotowywania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, organizowania i udziału w imprezach 
sportowych.  Ponadto wspierała i pomagała w zakupie sprzętu i strojów sportowych. 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.

Fundacja na bieżąco relacjonuje całą swoją działalność na profilu Facebook - 
https://www.facebook.com/PszczynskaFundacjaWspieraniaIRozwojuSportu oraz własnej stronie 
internetowej www.sportowafundacja.pl. Tam też są publikowane wszystkie dokumenty rejestrowe, 
sprawozdania z działalności Fundacji od początku jej powstania oraz galerie ze zdjęciami.

Wszystkie działania realizowane były w bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami. Do najważniejszych 
organizacji/instytucji wspierających działania Fundacji należą: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Pszczynie, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie, Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej 
Radan z Gliwic, Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska", Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, Urząd 
Miejski w Pszczynie oraz Gazeta Pszczyńska.

Fundacja w 2014 r. kontynuowała udział w projekcie „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” 
współfinansowanego przez UE w ramach EFS, dzięki czemu mogła korzystać ze wsparcia Inkubatora 
Trzeciego Sektora, który działa przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki. 
Uczestniczyliśmy w warsztatach z planowania strategicznego i budowania zespołu – efektem jest 
stworzenie strategii rozwoju Fundacji.

W związku ze ubieganiem się o środki zewnętrzne na działalność statutową, Fundacja w 2014 r.:
1. Otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Wojewódzkie Turnieje Piłkarskie dla 
dzieci w wieku 6-7 lat”, ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego. Organizacja 
dwóch Turniejów piłkarskich dla ok. 300 dzieci w wieku 6-7 lat z terenu Województwa Śląskiego. 
2. Podpisała umowę na realizację projektu pt. "Odkryj na nowo powiat pszczyński poprzez szlaki 
turystyczne - wydanie mapy turystycznej powiatu pszczyńskiego", objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 2015 r. udało się stworzyć nową mapę 
atrakcji turystycznych, historycznych, przyrodniczych i kulturalnych powiatu pszczyńskiego, na której 
zaznaczone są m.in.: zabytki, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, ośrodki turystyczne, obiekty 
sportowo-rekreacyjne i inne. Są na niej zawarte także informacje o gminach z obszaru powiatu. 
Zamieszczony na drugiej stronie mapy informator zawiera dane teleadresowe o działających na terenie 
powiatu ważnych instytucjach/obiektach i ośrodkach kultury, bazie noclegowej/gastronomicznej, 
obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz teksty promocyjne i zdjęcia. 
Od początku swojej działalności postawiliśmy sobie bardzo ambitne plany i dzięki wielkiej determinacji 
osób zaangażowanych w działalność Fundacji udało się nam zrealizować w 2014 r. m.in.: 

1. Zakup strojów sportowych dla TG SOKÓŁ Pszczyna, LKS Rudołtowice-Ćwiklice, UKS Plesbad Pszczyna 
oraz LKS Frydek.
2. Zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Kolarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Pszczyna. 
3. Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie.
4. Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Koszykówce dla drużyny YNO Pszczyna.
5. Dofinansowanie obozu sportowego dla podopiecznych UKS Budo Pawłowice,  UKS Plesbad Pszczyna, 
UKS Centrum Pszczyna.
6. Zakup koszulek dla UKS Centrum Pszczyna oraz UKS Plesbad Pszczyna.
7. Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji dla: UKS Plesbad Pszczyna, LKS Sokół Wola, 
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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)

3500Osoby fizyczne

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

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, LKS Znicz Jankowice, Stowarzyszenia Pszczyński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, UKS Budo Pawłowice, Pszczyńskiego Klubu Tenisowo-Narciarskiego 
GregTeam, LKS Studzionka, LKS Rudołtowice-Ćwiklice, KS Czarni Piasek, LKS Frydek.

W roku 2014 byliśmy organizatorami, partnerami, bądź współorganizowaliśmy szereg imprez 
sportowych, przede wszystkim:
1. Zimową akcję dla młodzieży szkolnej Ferie z POSiR-em 2014 "Odśnieżę później!".: Młodzieżowa Liga 
Futsalu, XIV Turniej Futsalu Reprezentacja Szkół Ponadgimnazjalnych, Turniej Piłki Ręcznej "Dzikich 
drużyn", IV Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn", V Młodzieżowy Turniej Trójek 
Siatkarskich, VII Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej "Dzikich Drużyn", Młodzieżowa Liga Futsalu, VI 
Młodzieżowy Turniej Trójek Koszykarskich, Młodzieżowy Turniej Siatkonogi, II Turniej Siatkówki 
Dziewcząt dla Dzieci, VII Młodzieżowy Turniej Futsalu "Dzikich Drużyn", Puchar Ligi MLF, Piłkarska Liga 
Maluchów, Obóz dochodzeniowy (siatkówka dziewcząt), Obóz dochodzeniowy (tenis stołowy), 
18.01.2014 -02.02.2014 r.
2. Mistrzostwa Śląska Amatorów w Pływaniu, 15.03.2014 r.
3. II Powiatowy Bieg Przełajowy Bitwy Pszczyńskiej 1939 r., 09.04.2014 r.
4. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie, 11-13.04.2014 r.
5. XII Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w tenisie stołowym, 29-30.03.2014 r.
6. Konkurs: Badminton - zabawa, rekreacja, sport - różne patrzenie na badmintona, kwiecień 2014 r.
7. 4. Maraton Fitness z POSiR-em, 04.04.2014 r.
8. Turniej piłkarski oldbojów w Suszcu, 03.05.2014 r.
9. Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu Śląska w klasie OMEGA, 10-11.05.2014 r.
10. III NordicWalking "Dwóch Jezior", 10.05.2014 r.
11. I Rajd Górski Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Pszczyna i Powiatu Pszczyńskiego - Magurka 
2014, 18.05.2014 r.
12. Piknik Rodzinny dla dzieci i rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące, 24.05.2014 r.
13. Festyn rodzinno-sportowy MKS Iskra Pszczyna, sezon 2013/2014, 07.06.2014 r.
14. II Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Pszczyńskiego, 07-08.06.2014 r.
15. Powiatowy Dzień Dziecka z Badmintonem, 14.06.2014 r.
16. Turniej Tenisa Stołowego z okazji "Dnia Dziecka", 14.06.2014 r.
17. Finał Ligi Maluchów, sezon 2013/2014, 15.06.2014 r.
18. Młodzieżowym Turnieju Piłki Ręcznej, 15.06.2014 r.
19. Festyn Sportowy  Znicz Jankowice Dzieciom, 21.06.2014 r. 
20. Festiwal Siatkówki "Siatkarski Mundial na Orliku", 21-22.06.2014 r.
21. IV Turniej Piłki Ręcznej Plażowej, 28.06.2014 r.
22. Warsztaty Capoeiry w Pszczynie, 27-29.06.2014 r.
23. V Turniej Piłki Nożnej Plażowej, 06.07.2014 r.
24. XXI Turniej Piłkarski - Puchar Lata 2014, 26.07.2014 r.
25. IX Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Wydawcy „Gazety Pszczyńskiej”, 19-20.07.2014 r.
26. XIV Turnieju o Puchar Starosty, 02-03.08.2014 r.
27. Kolarskie Kryterium Uliczne w Pszczynie, 15.08.2014 r.
28. V Rajd Rowerowy "Koroną Zapory", 31.08.2014 r.
29. Powiatowy Turniej Badmintona, 12.10.2014 r.
30. VI Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Pływaniu, 19.10.2014 r.
31. Rowerowe Terenowe Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej 2014, 18-19.10.2014 r.
32. V. Rodzinnego Mikołajkowego Turnieju Badmintona, 07.12.2014 r.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

23Osoby prawne

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 
sportowego i strojów 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży, których sytuacja 
finansowa nie pozwala 
wykorzystywać potencjału 
oraz rozwijać swoich 
zdolności i pasji.
2. Wspieranie 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 
młodzieży na wszystkich 
szczeblach szkolenia 
sportowego, poprzez 
organizowanie treningów, 
zajęć dydaktycznych, 
specjalistycznych szkoleń, 
wizyt studyjnych, staży.
3. Finansowanie nagród, 
udzielanie subsydiów, 
wsparcie finansowe. 
4. Organizowanie i udział w 
imprezach sportowych oraz 
sportowo-rekreacyjnych, 
turniejach. 
5. Prowadzenie kampanii i 
działań upowszechniających 
idee i wartości niesione 
przez kulturę fizyczną i 
sport – akcje dla dzieci i 
młodzieży.

Druk: MPiPS 4



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

1. Wspieranie i pomoc w 
organizacji obozów 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży zrzeszonych w 
organizacjach 
pozarządowych/klubach 
sportowych. 
2. Wspieranie finansowe 
klubów sportowych oraz 
organizacji 
pozarządowych/sportowyc
h poprzez udzielanie 
dotacji, dofinansowania do 
realizacji zadań.
3. Wspieranie i pomoc w 
zakupie sprzętu i strojów 
sportowych dla klubów, 
organizacji.
4. Współpracę z innymi 
organizacjami, instytucjami 
i osobami fizycznymi w 
zakresie objętym celami 
Fundacji. 
5. Działalność na rzecz 
organizacji publicznych i 
pozarządowych, organizacji 
wolontariatu oraz 
działalności charytatywnej.

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

5.2. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 26,770.55 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26,707.22 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) 63.33 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6,670.00 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 18,037.22 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 16,193.57 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)

34,999.41 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Zakup sprzętu sportowego 6,473.06 zł

2 Współorganizacja zawodów sportowych 1,503.50 zł

3 Wspomaganie bieżącej działalności stowarzyszeń sportowych 6,255.00 zł

4 Zakup nagród, dyplomów, pucharów 1,434.31 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

34,999.41 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 34,999.41 zł

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

-8,228.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

26.00 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 500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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

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

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, 
30.06.2015

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)
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