
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina MUROWANA 
GOŚLINA

Powiat POZNAŃSKI

Ulica Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość DŁUGA 
GOŚLINA

Kod pocztowy 62-095 Poczta MUROWANA GOŚLINA Nr telefonu 61 8618959

Nr faksu 61 8618959 E-mail 
dominika@breadoflife.pl

Strona www www.breadoflife.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-02-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000268931

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

Janusz Ryszard Fredyk Prezes Zarządu TAK

Dariusz Cieślak Członek Zarządu TAK

Tomasz Jeżyk Członek 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

Richard Nungesser Fundator TAK

Piotr Zaremba Członek Rady Fundacji TAK

Reinier Joost Van Den Berg Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "BREAD OF LIFE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji obejmują inicjowanie, pobudzanie i prowadzenie 
działalności: 
a) charytatywnej, polegającej w szczególności na wydawaniu żywności i 
gotowych posiłków, pomocy doraźnej, a nadto tworzenie i prowadzenie 
hospicjów, noclegowni i domów „spokojnej starości”, reintegracji 
społecznej, a w tym: zakładanie i prowadzenie ośrodków post-
rehabilitacyjnych (m.in. Ośrodek „New Life Center”), punktów 
konsultacyjnych, organizowaniu spotkań dla ludzi biednych, bezdomnych i 
wykluczonych społecznie, budowanie umiejętności społecznych, 
poradnictwo socjalne,
b) społecznej i rekreacyjnej, tj. m.in. tworzenie i prowadzenie klubów 
sportowych i świetlic dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, organizację czasu wolnego i wypoczynku,
c) terapeutycznej, obejmującej tworzenie i prowadzenie centrów 
odwykowych i ośrodków stacjonarnych dla osób uzależnionych; terapię 
uzależnień, terapię zajęciową,
d) edukacyjnej, szkoleniowej i przysposabiającej do zawodu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dążąc do osiągnięcia powyższych celów, Fundacja prowadzi działalność 
pożytku publicznego obejmującą:
a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych (85.51.Z) - działalność nieodpłatna
b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) - działalność 
nieodpłatna
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(85.59.B) - działalność nieodpłatna
d) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z) - działalność nieodpłatna
e) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowaną (86.90.E) - działalność nieodpłatna
f) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (87.20.Z) - działalność nieodpłatna 
g) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych (87.30.Z) - działalność nieodpłatna
h) pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem (87.90.Z)- działalność 
nieodpłatna
i) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowaną (88.99Z) - działalność nieodpłatna.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Spotkania Piątkowe "Holy Start". Organizowane są dla osób bezdomnych, biednych, niezaradnych 
życiowo. W czasie spotkań wydawany jest ciepły posiłek oraz odzież. Można skorzystać z usług fryzjera. 
Wolontariusze bliżej poznają ludzi spotkanych wcześniej na ulicach czy dworcach kolejowych. Udzielana 
jest pomoc merytoryczna w kontaktach z różnego rodzaju instytucjami ( wyrobienie dowodu 
osobistego, pisanie życiorysu , CV). Podstawowym celem tych spotkań jest pokazanie alternatywnego 
trybu życia. Spośród osób z tych spotkań wyłania się kandydatów do wzięcia udziału w programie 
oferowanym przez "Ośrodek Nowego Życia" w Długiej Goślinie.
Ośrodek "NEW LIFE CENTER" mieści się w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina. Ośrodek ten 
zajmuje się kompleksową pomocą kierowaną do mężczyzn w wieku od 16 do 65 lat, znajdujących się w 
sytuacji kryzysowej.Świadczona pomoc zawiera pomoc medyczną, socjalno-prawną, psychologiczno-
terapeutyczną, zajmującą się pomocą z wychodzenia z izolacji społecznej, odzyskaniu bezpieczeństwa i 
zaufania. Niezbędnej pomocy udziela pielęgniarka,  pracownik socjalny, terapeuci uzależnień i 
wychowawcy. Ośrodek dysponuje 14 miejscami udzielania niezbędnej pomocy. Zapewniamy 3 posiłki 
dziennie oraz środki higieny osobistej i spotkania z terapeutą uzależnień. Program terapeutyczny dla 
osób uzależnionych i bezdomnych podzielony jest na 3 etapy. Dwa pierwsze etapy skoncentrowane są 
na terapii indywidualnej i grupowej na terenie NLC. Oba etapy trwają po 3 miesiące. Trzeci etap 
integruje życie na Ośrodku i jego terapii z praca zawodową poza NLC. Trzeci etap trwa sześć miesięcy i 
jest to przygotowanie do samodzielnego życia poza Ośrodkiem. Łączny czas pobytu w New Life center 
to 12 miesięcy.
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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 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)

200

0

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

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej, 
społecznej i 
rekreacyjnej, tj. m.in. 
tworzenie i 
prowadzenie klubów 
sportowych i świetlic 
dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 
organizację czasu 
wolnego i wypoczynku 
np. Klub sportowy 
założony w Kaliszu 
przez adepta stylu 
Kyokushin-kan Tomka 
Jeżyka działa pod 
patronatem Fundacji 
Bread of Life. Klub 
angażuje się w pracę z 
dziećmi i młodzieżą z 
ulicy zagrożoną 
wykluczeniem 
społecznym. Głównym 
zadaniem klubu jest 
opóźnienie wieku 
inicjacji narkotycznej, 
alkoholowej poprzez 
dyscyplinę sportową, 
jaką jest karate. W 
chwili obecnej Klub 
działa na terenie Kalisza 
w dwóch szkołach  SP 
16 oraz SP 6, a także 
poza granicami Kalisza, 
GOK Szczytniki oraz 
Staw

85.52.Z
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działalność charytatywnej Charytatywnej, 
polegającej w 
szczególności na 
wydawaniu żywności i 
gotowych posiłków, 
pomocy doraźnej, a 
nadto tworzenie i 
prowadzenie 
hospicjów, noclegowni i 
domów „spokojnej 
starości”, reintegracji 
społecznej, a w tym: 
zakładanie i 
prowadzenie ośrodków 
post-rehabilitacyjnych 
(m.in. Ośrodek „New 
Life Center”), punktów 
konsultacyjnych, 
organizowaniu spotkań 
dla ludzi biednych, 
bezdomnych i 
wykluczonych 
społecznie, budowanie 
umiejętności 
społecznych, 
poradnictwo socjalne 
np. :Ośrodek New Life 
Center (Centrum 
Nowego Życia) mieści 
się w Długiej Goślinie, w 
gminie Murowana 
Goślina. Ośrodek ten 
zajmuje się 
kompleksową pomocą 
kierowaną do mężczyzn 
w wieku od 16 do 65 
roku życia, znajdującym 
się w sytuacji 
kryzysowej. Świadczona 
pomoc zawiera pomoc 
medyczną, socjalno – 
prawną, psychologiczno 
– terapeutyczną, 
zajmującą się pomocą 
w wychodzeniu z 
izolacji społecznej, 
odzyskaniu 
bezpieczeństwa i 
zaufania. Niezbędnej 
pomocy udzielają 
pielęgniarka, psycholog, 
pracownik socjalny, 
terapeuci uzależnień i  
wychowawcy. Ośrodek 
dysponuje 14  
miejscami udzielania 
niezbędnej pomocy.

85.51.Z
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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność charytatywnej Terapeutycznej, 
obejmującej tworzenie i 
prowadzenie centrów 
odwykowych i 
ośrodków 
stacjonarnych dla osób 
uzależnionch; terapię 
uzależnień, terapię 
zajęciową np.: W 2014 
przeprowadziliśmy 
spotkania i koncerty o 
tematyce 
antynarkotykowej w 
ramach artystycznego 
programu profilaktyki 
uzależnień: jako oddział 
rzeszowski Fundacji 
BOL działaliśmy głównie 
w ramach 
Artystycznego 
Programu Profilaktyki 
Uzależnień "Antymina", 
nasz program został 
zrealizowany w 
gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych 
nie tylko na terenie 
województwa 
Podkarpackiego, ale 
również na terenie 
całego kraju. 
W ramach programu 
"Rozniecić Nadzieję" 
zorganizowaliśmy 
kilkanaście bezpłatnych 
koncertów 
profilaktycznych w 
domach dziecka, 
zakładach poprawczych 
i zakładach karnych na 
terenie kraju.

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) 593,561.44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 490,805.77 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 71,191.90 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 5,163.77 zł

e) Pozostałe przychody 26,400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

57,523.22 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 375,364.02 zł

0.00 zł

248,905.93 zł

126,458.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 129,110.43 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 57,523.22 zł

Druk: MPiPS 7
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2.4. Z innych źródeł 31,563.77 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 261,982.49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -44,166.83 zł

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 74,645.52 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 62,664.16 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 406,808.35 zł 62,664.16 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

228,823.28 zł 62,664.16 zł

115,358.73 zł 0.00 zł

0.00 zł

1.87 zł

48,579.92 zł

14,044.55 zł 0.00 zł

1 Zakup leków i rehabilitacja Podopiecznych Fundacji Bread of Life, cele statutowe Fundacji Bread 
of Life

62,664.00 zł

1 AMELKA DOLECKA 
ALEKSANDRA FORNALCZYK
DARIA JANCZAK 
PIOTR JĘDRUSIAK
JUSTYNA WYRĘBSKA – WALCZAK 
ODDZIAŁ KALISZ
KINGA KEMPSKA 
KLUB DAWIDA
MAŁGORZATA OLEJNICZAK
KRYSTIAN NOWAK 
WERONIKA WYDRA 
JAKUB RAJCA 
KACPER WRÓBLEWSKI

52,254.00 zł

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

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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 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 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)

3.0 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)

3.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 9



6.00 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 59,762.45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

40,160.00 zł

40,160.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19,602.45 zł

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

19,602.45 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,278.71 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13,323.74 zł

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)

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

6.00 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 w 
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

6.00 osób
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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)

550.00 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

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

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)

4,980.20 zł

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

1,350.00 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)

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)

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

1,680.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

JANUSZ FREDYK / PREZES 
ZARZĄDU / 15.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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