Ministerstwo Pracy.
i Polityki Spotecznej
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{
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za

rok2OI3

Formulorz nole2y wypelniC w iqzyku polskim;
Sprawozdawco wypelnio tylko przeznaczone dla niego biole pola;
W trakcie wypetnianio formularzo istnieje moiliwoii dodowonio wierszy oraz zowijania tekst6w w poloch;
We wszystkich polach, w kt6rych nie bqdq wpisane odpowiednie inJ'ormacje, nalely wstawii pojedynczy znok myitnika (-).

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
4. Data uzyskania statusu organizacji po2ytku
5. Numer REGON

6. Numer

KRS

Funkcja

lmiq i nazwisko
Bohdan Pecuszok-do
7. Sktad organu zarzqdzajqcego organizacji
27
/0612013
(Naleiy wpisoe imiona, nazwisks oroz informacje o funkcii
pelnionej przez poszczegdlnych czlonk6w orgonu zarzqdzaiqcego)
Bober Marius;z- od

27/06120t3

Prezes Zarzqdu
Prezes Zarzqdu

Wpisany do

X

tak

X

tak

r

nle

,

nle

ne

tak
lmie i nazwisko
8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Nolciv wnisoi imiono. nozwisko oroz informocie o funkcii
pelnionej przez poszczeg6lnych czlonk6w orgonu
nodzoru)

9. Cele statutowe organizacji
(Nole2y opisot cele na podstowie stotutu orgonizocji)

kontoli

lub

Zbigniew Halikowski

Funkcja

Wpisany do

Przewodniczqcy Rady

ndacii do 26.11.2013

X

tak

Joanna Fotta

Przewodniczqca Rady
Fundacii od 26.1t.20t3

X

tak

Grzegorz Ulic;z

Cztonek Rady Fundacji

Fu

KRS

KRS

ne

I

nle

'

nie

tak
Celem Fundacjijest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji
spoleczeh st\,va, a zwlas zcza dzialaln o6ci spoleczn ej, i nformacyj nej,
wych owawc;zo - ped ago g iczn ej, o5wiatowej, or az dzialalnoSci majqcej
na celu wsparcie potrzebujqcych.
X

1. Fundacja realizuje sw6j cel w sferze dzialai publicznych poprzez:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
B)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)

Pomoc spotecznE, w tym: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz
wyrriwnywanie szans tych rodzin i os6b;
Dziaialno6i charytatywna;
Ochronq i promocjq zclrowia oraz wsparcie stu2by zdrowia;
Dziatalno6i na rzecz wspierania rozwoju dzieci, mtodzie2y i dorosiych;
Prop;rgowanie za pomocq sieci internetowej tre6ci edukacyjnych i informacyjnych;
Podejmowanie inicjatyw narzecz rozwoju spoteczno6ci lokalnych, regionalnych,
intefnetowych i wszelkich innych przejaw6w tworzenia spotecznoSci ludzkich,
Dziatanie na rzecz osdb niepelnosprawnych;
Przeciwdziaianie patologiom spotecznym;
Promocjq i organizacjq wolontariatu;
Nauke, edukacjq, o(wiatq;
Dziatalno6i wspierajqcq technicznie i informacyjnie szkolnictwo i edukacjQ, a tak2e
stu2bq zdrowia;
Rozwoj krajoznawstwa oraz organizacjq wypoczynku dzieci i mtodzie2y;
Ekologiq, ochronq zwierzEt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
Promocje kultury, sztuki, oraz ochronq dobr kultury i tradycji;
Upowszechnianie i ochronq wolnoSci i praw czfowieka oraz swob6d obywatelskich;
Dziaianie natzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy miqdzy
spoleczeristwa

r)
s)
t)

rn

i;

Promocjq zatrudniania i aktywizacji zawodowej os6b pozostajqcych bez pracy i
zagro2onych zwolnieniem z pracy;
Dziatalno6i wspomagajqcq rozw6j gospodarczy w tym rozwoj przedsiqbiorczoSci;
Dla o:;iqgnigcia swoich cel6w statutowych, Fundacja mo2e wspierai dzialalnoSi innych
podrniot6w prowadz4cych dziatalnoii zbie2nq z celami Fundacji;

2. Fundacja realizuje cele statutowe tak2e poprzez cztonkostwo w organizacjach zrzeszajqcych
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbie2nych lub to2samych z celem Fundacji,

10. Spos6b realizacji cel6w statutowych

3. Fundacja realizuje zalo2one cele w ramach nieodplatnej i odplatnej dzialalno6ci po2ytku

(Nole/y opisoi spos6b reolizocji cel6w stotutowych orgonizocji no
podstow i e stotutu org d n i zdcj i )

pu blicznego.

4.

Fundacja prowadzi odpiatnie nastqpujEce rodzaje dzialalnoSci:

1)
21
3)
4\
5)
6)
7\
n

T9.T2.ZDzialalncr6corganizator6wturystyki;
85.51.2 Pozaszkolne formy edukacji sportowej orazzalqt sportowych i rekreacyjnych;

S5.52.ZPozaszkolneformyedukacjiartystycznej;
85.59.4 Nauka jqzyk6w obcych;
85.59.8 Pozostate pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.6Ct.ZDzialalno(iwspomagajqcaedukacjq;
86.gcr.E Pozostaia dzialalnoii w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

iesklasvfikowa na;

8)
n ie

9)

88.1C1.2 Pomoc spoieczna bez zakwaterowania dla os6b w podesztyrn wieku i os6b
petnosp rawnych;
88,99.2 Pozostaia pomoc spoieczna bez zakwaterowania, gdzie indziej

niesklasvfikowa n a;
10)
90.01.2 Dziaialno6i zwiqzana

L.
1)
2)
3)
41
5)

6)
71

z

wystawianiem przedstawien artystycznych

FundacjaprowadzinieodptatnienastqpujAcerodzajedzialalno6ci:
T9.I2.ZDzialalno3iorganizator6wturystyki
85.51,2 Pozaszkolne formy edukacji sportowej orazzajq( sportowych i rekreacyjnych;
S5.52.ZPozaszkcrlneformyedukacjlartystycznej,
85.55r.A Nauka jqzyk6w obcych;
85.551.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.ZDziaialno6iwspomagajqcaedukacjQ;
86.90.E Pozostata dziatalnoii w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
8)
88.10.2 Pomoc spoteczna bez zakwaterowania dla os6b w podesztym
wieku i os6b niepetnosprawnych;
9)
88.99.2 Pozos;tata pomoc spofeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
10) 90.AL.Z Dzialalno56 zwiEzana z wystawianiem przedstawief
a rtystycznych."

tl. Charakterystyka dzialalnoici organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis dzialalno6ci poiytku publicznego
Akcja: ,,Rak. To siq Leczy"
Program:,,Sala DoSwiadczania Swiata"
Program :,,Twoja Szkola"
Akcja :,,Lekki Tornister"
Projekt:,,Kartka ze Szpitala"
1.1. Opis gl6wnych

dziatai podjqtych
przez organrzacJe

l__l najbliZsze

1.2. Zasigg terytoria ny fa ktycznie prowadzo nej przez
organizacjq dzialalno5ci po2ytku pu blicznego
I

(Nole2y wskazai jednq lub wiqcej pozycji)

sqsiedztwo (osiedle, dzielnica, solectwo, wie3, przysi6tek)

I

gnrina

!

!

t<itt<a

!

powiat

x[

!

titt<a powiat6w

!

wojewddztwo

!

gmin

titt<a wojew6dztw

ca!

kraj

poza granicami kraju

2. Informacja dotyczqca liczby odbiorc6w dzialaf organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym

t\otezy
zoe
w podziole no osoby fizyczne i osoby prowne)

30000

Osoby fizyczne

2.1. Liczba odbiorc6w dziatad organizacji
oKreste

Osoby

200

prowne

2.2.lnformaqe na temat innych (ni2
wymienionych w pkt 2.1) odbiorc6w,
na rzecz kt6rych organizacja dzialala
(

Np. zwierzeta, zobytki)

3. Informacja dotyczqca dziatalno6ci nieodplatnej po2ytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczyrn

X tak
3.

1. Organizacja prowadzita dziatalno5i nieodplatnq po2ytku pu blicznego

3.2.

Nolezy

Sfera dzialalnodci po2ytku
p u bl icznego

podoi informocjq no temot przedmiotu

dziolalnoici nieodplotnej orgonizocji w okresie
sprawozdowczym, wroz ze wskozoniem sfer/y dziolalnoici
po2ytku publicznego, o kt6rych mowo w ort.4 ust.1 ustowy
z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dziolalnoici po2ytku
publicznego i o wolontoriacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
7536, z p6in zm.), o tokie kodu/6w PKD 2007
odpowiodoj qcego/ych tej d ziolol noici, Jeili orgo nizacjo
prowodzi wiecej ni2 3 rodzoje dziololnoici nieodplotnej,
nole2y podo( informocjq na temot trzech gl6wnych
rodzoj6w dziotalnoici (podonie moksymolnie j kod6w),
zaczynojqc od gl6wnego przedmiotu dzialolnoici

nre

Przedmiot dziaialnoSci
Pozostala dzialalno66 w
zakresie opieki zdrowotnej

Ochrona i promocja zdrowia

Dzialalno5i ha rzr-.cz os6b
iepelnosprawn!'ch

Dzialalno56
fizj otera peutyczna

n

Nauka, szkolnictlvo, edukacja

wychowanie

i

Dzialalno5i wspomagajqca
edu kacjq

4. Informacja dotyczqca dzialalnoici odplatnej poiytku publiczne5;o w okresie sprawozdawczym

Numer Kodu (PKD)

86.90

E

86.90 A

85.60 Z

'

4.1. Organizacja prowadzita dziatalno6i odplatnq po2ytku pu blicznergo

X nie

Sfera dzialalno5ci po2ytku
4.2.

tak

Przedmiot dziaialno6ci

Numer Kodu (PKD)

UoleZy podoi informocjq no temot przedmiotu

dziolalnoici odplotnej orgonizocji w okresie
sprowozdowczym, wroz ze wskozoniem sfer/y dzialolnoici
po2ytku publicznego, o kt6rych mowo w ort.4 ust.1 ustowy
z dnia 24 kwietnio 20Oi r. o dziololnoici po2ytku
publicznego i o wolontariacie, o tok2e kodu/6w PKD 2007
odpowiodojqcego/ych tej dziotolnolci. Jeili orgonizocjo
prowodzi wiecej ni2 3 rodzoje dziolalnolci odplotnej, nole2y
podai informacjQ no temot trzech glownych rodzaj6w
dziotalnoici (podonie maksymolnie 3 kod6w), zaczynojqc od
gl6wnego przedmiotu dzialolnoici

5' Informacia dotyczqca dziafalnoici gospodarczej organizacji w ol(resie sprawozdawczym
X tak
5.1. Organizacja prowadzita dziafalnoSi gospodarczE

nte

Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis dziaialno5ci

Nole2y podoi informocjg no temot przedmiotu
dziololnoici gospodorczej orgonizocji wroz z opisem tej
dzialolnoici w okresie sprowozdowczym, o tok2e kodu/6w
PKD 2007 odpowiadojqcego/ych tej dziolalnoici. Jeili
orgonizocja prowodzi wiqcej ni2 3 rodzoje dziololnotci
gospodorczej, nole2y podot informocjQ no temot trzech
gl6wnych rodzoj6w dziololnoici (podonie moksymalnie 3
kod6w), zoczynajqc od gl6wnego przedmiotu dziololnoici

5.2.

Wyddwanie ksiqiek ( kompendium Opiekuna
teropeuty-Sala Doiwiadczonia Swiato)

i

Sprzedai detoliczna prowcrdzono przez domy
sprzedqiy wysylkowej lub internet (sprzedoi
towor6w handlowych)

lll. Przychody i koszty organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

L.L. Lqczna kwota przychodow organizacji og6tem (zgodnie z rachunkiem wynikdw/zysk6w i strat)
a) Przychody z dzialalnodci nieodptatnej po2ytku publicznego

8 342 588.52 zl

b) Przychody z dziafalnoSci odplatnej pozytku publicznego
c) Przychody z dzialalno5ci gospodarczej

7 479,85 z I

d) Przychody finansowe

365 270,28 zl

e) Pozostale przychody

16 066,95 zl

2. Informacja o ir6dlach przychod6w organizacji
2.1,. Przychody z

I% podatku dochodowego od os6b fizycznych

2.2.2e lr6det publicznych og6lem;
a) ze irodkdw eu

tcn w rozumtentu orze
(rodk6w
b) ze
bud2etu padstwa

L29 915,00 zl
o finansach

b

licz

c) ze Srodk6w bud2etu j

tek samorzqdu terytorialnego

d) ze Srodk6w pafstwowych funduszy celowych
2.3.2e 2r6det prywatnych og6tem:
a) ze sktadek cztonkowskich

b) z darowizn od os6b fizycznych
c) z darowizn od os6b prawnych

rym:

d) z ofiarno6ci publicznej (zbi6rek publicznych, kwest)
e) ze spadkdw, zapis6w

f)

z

wptyw6w z majqtku (w szczeg6lno5ci sprzeda2y lub wynajmu skiadnik6w majqtkowych)

2.4.Zinnych irodel

3828L7,O8 zl

3. nformacje o sposobie wydatkowania Srodk6w pochodzqcych z L% podatku dochodowego od os6b fizycznych
f

3.1. Stan Srodk6w pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od os;db fizycznych na pierwszy dzieri roku
sprawozdawczego

6O4522L,23 zl

3.2. Wysokodi kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym og6fem

7 802 340,95 zl

3.3. Dzialania, na kt6re wydatkowano 6rodki pochodzqce z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych w okresie sprawozdawczym
(w szczeg6lno6ci okre5lone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te dziaiania

RAK. TO SIE LECZY

SALA DOSWIADCZAN IA SWIRTR

LEKKITORNISTER

L84 964,55 zt

3.4. Cele szczeg6lowe, w rozumieniu przepis6w o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez podatnik6w podatku
dochodowego od osdb fizycznych, na kt6re organizacja po2ytku publicznego wydatkowata najwiqcej Srodk6w pochodzqcych z I%
tku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydanq kwotq
RAK. TO SrE LECZY
SALA DOSWIADCZAN IA SWINTR

774 776,37 zl
355 505,75 zt

LEKKITORNISTER

L8284L,25 zl

W tym:wysoko56

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczyrn

Koszty og6lem:

koszt6w
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
os6b fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogotem:

70 723 370,20 zl

a) koszty z tytutu prowadzenia nieodptatnej dziatalno5ci po2ytku publicznego

7 497 649,26 zl

0zl

b) koszty z tytutu prowadzenia odplatnej dzialalnodci po2ytku publicznego
c) koszty z tytutu prowadzenia dziatalno6ci gospodarczej

7 802 340,95 zl
7

240 778,59 zl

0zl

78 374,47 zl

d) koszty finansowe

7 507 942,89 zl

e) koszty administracyjne

7 027 983,78 zl

f) pozostate koszty og6lem

83 360,4021

73 860,80 zl

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwiqzanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
os6b fizvcznvch

7 989 924,39 zl

5. Wynik dzialalnoici odplatnej i nieodplatnej poiytku publiczneg,o lub dziafalno6ci gospodarczej organizacji poiytku publicznego

w okresie sprawozdawczym
5.

1. Wynik dziatal no(ci nieodplatnej po2ytku pu blicznego

850 939,26 zl

5.2. Wynik dziatalnoSci odptatnej po2ytku publicznego

zl

5.3. Wynik dzialalno6ci gospodarczej

-L5 894,62 zl

,zl

w tym: wysoko6i 6rodk6w przeznaczona na dziaialnoi6 po2ytku publicznego

lV. Korrystanie z uprawnieri w okresie sprawozdawcrym

X z podatku
z

dochodowego od osob prawnych

podatku od nieruct\omoSci

z podatku ocl czynnosci cywilnr:prawnych
1. Organizacja korzystala z nastqpujqcych

z podatku ocl towaro\lv i uslug

zwolnien
(Nole2y wskozot jednq lub wiqcej pozycji wroz z kwotq
przy zn oneqo zwol

n

z

oploty skarbowej

z

oplot sqdowych

ienio )

z innych zwc'lnieri
->

!
2.

jakich?
nie korzystalo

z prawa do nieodptatnego informowania przez jednostki
itelewizji o prowadzonej dziatalnoSci nieodplatnej po2ytku

Organizacja korzystaia

publicznej radiofonii

publicznego, zgodnie z art.23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia !992 r. o radiofonii
telewizji(Dz. U. z2OIt r. Nr43, poz.226,zp6in.zm.l

i

tak

X nie

/,/

wlas noSi

u2ytkowanie wieczyste

3'

Organizacja korzystafa z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach prawa
wtasno:ici lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomo6ci z zasobu Skarbu paristwa
lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarta na preferencyjnych warunkach

najem

z

u2ytkowan ie

podmiotami publicznymi umowy u2ytkowania, najmu, dzier2awy lub u2yczenia

i

przystuguje jej w odniesieniu do tych nieruchomojci nastqpujqce prawo:

u2yczenie

(Nole2y wskoza( jednq lub wiqcej pozycji)

dzie r2awa

X

nie korzystala

V. Personel organizacii poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1'1-. Liczba os6b

zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi nole2y uwzglqdnii wszystkie osoby zotrudnione w orgonizocji no podstowie
stosunku procy (etot
lub czeiC etotu) w okresie sprowozdawczym, nowet jeili obecnie nie sq ju2 zotrudnione w orgonizocji)

1.2. Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na petne etaty

(Aby okreilii przecietne zotrudnienie nole2y zsumowo(. wszystkie osoby zotrudnione no podstowie stosunku procy
w poszczegolnych
miesiqcdch w okresie sprawozdowczym (wraz z ulomkomi odpowiodojqcymi czqlci etotu, np. 0,5 w przypodku osoby zatrudnionej
no p6t
etatu), dodoi do siebie sumy zatrudnionych z 72 miesiqcy i podzielii przez 1-2. Wynik wpiso( z doktodnoiciq do 1 miejsco po przecinku)

!2,2 elatow

L.3. Liczba os6b w organizacji riwiadczqcych usiugi na podstawie urnowy cywilnoprawnej

2. Czlonkowie

2.1. Organizacja posiada czton k6w

tok
X nie

2.2. Liczba cztonk6w organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozoawczego
osob prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. organizacja korzystala ze 5wiadczeri wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustowq z dnia 24 kwietniq 2003 r. o dziololnoici po2ytku publicznego i o wolontoriocie, wolontoriuszomt
sq
osoby fizyczne, kt6re ochotniczo i bez wynogrodzenia wykonujq iwiodczenio na rzecz orgonizocji, niezole2nie

od tego, czy

sq to osoby niezwiqzane z organizociq, czlonkowie, procownicy, osoby lwiodczqce uslugi no podstowie umowy
cywilnoprownej czy przedstowiciele wladz orgonizocji)

3'2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30 dni

(Ko2dy wolontoriusz powinien byt ticzony tylko roz, niezole2nie od liczby lwiodczeh wykonanych
no rzecz organizocji w okresie
sprowozdowczym i czasu procy)

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce ustugi na podstawie umowv

cywilnoprawnej, czionkowie organu zarzqdzaj
tym:

b) inne osoby

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesiecv
(Ko2dy wolontoriusz powinien

byi liczony tytko roz, niezale2nie od Iiczby iwiadczeri wykononych no rzecz organizacji w okresie

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, czlonkowie organu zarzqdz

tym:

b) inne osoby

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych iwiadczenie na rzecz organizacji przez okres dlu2szv ni2 6 miesiecv
(Ko2dy wolontoriusz powinien

byi liczony tylko raz, niezale2nie od liczby iwiodczeh wykonanych na rzecz orgonizocji w okresie

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby 6wiadczqce uslugi na podstawie umowy
cywi n o p rawn ej, czto n kowi e o rga n u zar zqdzajqcego
I

tym:

b) inne osoby

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

I1.05 152,64 zl

l.tqczna kwota wynagrodze6 (brutto) wyplaconych przez organizacjq w okresie sprawozdawczym

7!7 334,45 zl

a) z tytulu um6w o pracq

rym:

-

wynagrodzenie zasadnicze

-

nagrooy

-

premre

47 341,04 zl

-

Inne swraoczenra

59 329,98 zl

6O4 263,43 zl

b) z tytutu um6w cywilnoprawnych

387 818,19 zl

2. Lqczna kwota wynagrodzeri wyptaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom Swiadczqcym uslugi na
awnet, w zwtazKu z
dziataln

1.

O95 602,07 zl

t

095 602,07 zl

a) w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq odplatnq po2ytku publicznego

tym:

b) w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq nieodptatnq po2ytku publicznego

3. tqczna kwota wynagrodzed wyptaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom Swiadczqcym usfugi na
awie umowv cvwilnoorawnei w zwiazku z orowadzona dziatalno6cia sospodarcza oreani

4. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego czlonkom organu zarzqdzajqcego
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie iinne:iwiadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
Aby okreilit przeciQtne miesiqczne wynogrodzenie nole/y: 1-.zsumowot wszystkie kwoty wynogrodzeri wyplocone w ciqgu roku
sprowozdowczego (wliczojqc wynogrodzenie zosodnicze, nagrody, premie
przez 72

i

9 550,57 zl

t2 003,53

zl

inne iwiadczenia oroz umowy cywilnoprawne); 2, podzieliC

5. WysokoSi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Komentorz do

6. Wysokofi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaccrnego cztonkom innych, ni2 organu
zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne (wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
komentorz do

7. WysokoSi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypfaconego pracownikom organizacji,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom Swiadczqcym uslugi na
podstawie u mowy cywilnoprawnej

2 567,07 zl

(potrz komentorz do punktu 4

8. WysokoS6 najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu zarzqdzajqcego,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywil

9. Wysoko5i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz um

awne

10. Wysoko56 najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom innych, ni2 organu
zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
ie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

19 563,67 zl

11. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego pracownikom organizacji,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 6wiadczenia, oraz wynagrodzenia wyptaconego
ustugi na podstawie umowv cywilnopraw
osobom swi
12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzen
(Mo2no podzielii si7 z opiniq publicznq dodotkowymi uwogomi
dotyczqcymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeh w orgonizocji,
wowczos

te uwoqt w

Vll. Informacja o udzielonych przez organizacjq poiytku publicznego poiyczkach pieniqinych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielata po2yczek pieniq2nych

5 305 000.00 zl

2. Wysoko66 udzielonych po2yczek pieniq2nych
3. Statutowa podstawa przyznania po2yczek pieniq2nych

5 9 ust.7 statutu

Vlll. Informacja o dziafalno6ci zleconej organizacji poiytku publicznego przez organy administracii publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowala zadania zlecone przez organy jednostek samorzqdu

terytorialnego
2. Informacja na temat gl6wnych realizowanvch zadad i kwot dotacji otrzymirnych na ich realizacjq
(Nole
ln

nozwq zodonio,

Nazwa zadania

j'

-e

) cel(-e

orqonu udzielo

z

Nazwa organu udzielajqcego dotacji

Cel(-e)zadania

Kwota dotacji

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zadania zlecone przez organy

administracji rzqdowej lub paristwowe fundusze celowe
4. lnformacja na temat realizowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich rea zacjq
I i

(Noleiy podo(

zodonio, jego qt6wny(-e) cel(-e), nozwq orgonu udzie

Nazwa zadania

Lp

do

ii oroz kwot

Nazwa organu udzielajqcego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

lX. lnformacja dotyczqca realizowanych przez organizacjq poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym zam6wief publicznych

- Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2070 r.
po2.759, z p6in. zm.) oraz te, do kt6rych nie stosuje siq przepis6w ww. ustowy, np. zam6wienio, kt6rych wortoit nie przekroczyla wyro2onei
L4.000
r6wnowortoSci

(Note2y wpisot reolizowane zam6wienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnio 29 stycznia 2004 r.

Nr

L1,3,
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zam6wienia publiczne

2. lnformacja na temat realizowanych zam6wieri i kwot otrzymanych na ich realizacjq

Przedmiot zamowienia

X. Informacje uzupef niajqce
1. Wykaz sp6lek, w kt6rych organizacja posiada co najmniej 20% udzial6w lub akcji w kapitale zakladowym lub co najmniel 20%

o96lnej liczby glos6w w organie stanowiqcym sp6lki
% udzialow lub

akcji w

kapitale

% udzialu w o96lnej

liczbie glos6w

Podatnik.info Sp. z o.o.

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy adrninistracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Liczba kontroli

Od23.05-2013 do 12.07.2014 zostata przeprowadzona kontrola przez pracownik6w Urzqdu
Skarbowego Wrociaw Stare Miast, (23.05.2013,KP/5O5-I59/13) dot. weryfikacji rozliczenia z
tytutu podatku od towar6w i ustug za okres od lutego 2012 do marca 2013 w zwiqzku z
zadeklarowanym zwrotem bezpo5rednim na rachunek bankowy podatnika przed upfywem

Iermlnu.
Na podstawie przedto2onych do kontroli dokument6w w zakresie podatku naliczonego

i

ieorawidtowoSci nie stwierdzono.
Od 6. 06.201-3 do 11.06.2013 zostata przeprowadzona kontrola przerz pracownika Zakladu
Ubezpieczeri Spolecznych( 09.05.2013, 4720!30500621), dot. zglaszania do ubezpieczeri
znych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Od 10.07.2013 do 12.07.2013 zostata przeprowadzona kontrola przez pracownik6w Urzqdu
Skarbowego Wroclaw Stare Miasto, (25.06.2013, KP/505-206/13) dot. weryfikacji rozliczenia z
tytutu podatku od towar6w i ustug za miesiqc kwiecieri 2013 w zwiqzku z zadeklarowanym
zwrotem bezpo5rednim na rachunek bankowy podatnika przed uptywem terminu.
Na podstawie przedloZonych do kontroli dokument6w w zakresie podatku naliczonego i
nale2nego nieprawidtowo6ci nie stwierdzono.

tt

4. Organizacja przeprowadzita badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
wrzeSnia 7994r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,zpoin. zm.) lub rozporzEdzenia r-tak
Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2OO4r. w sprawie obowlqzku badania sprawozdafi finansowych X nie
5. Dodatkowe informacje
(Moino wpisot

w poni2sze pole inne int'ormocje,

ktorymi orgonizocjo chciolaby podzielii siq

z opiniq publicznq)

I

'rn -ho@7
\.Ol

/o6ll'rtQt"
(dd mm.rrrr)

(imiq inozwisko)
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