
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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica STOJAŁOWSKIEGO Nr domu 39 Nr lokalu 21

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-611 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 500460255

Nr faksu 126545299 E-mail liver@liver.pl Strona www www.liver.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35683776500000 6. Numer KRS 0000124837

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

Sławomir Janus Prezes TAK

Marta Janus Skarbnik TAK

Robert Kurnik Viceprezes TAK

Lucyna Szklarska Członek TAK

Stefan Strach Członek 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

Ewa Sajak przewodnicząca TAK

Kleszcze Dorota członek TAK

Izabela Dejner członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DZIECIOM LIVER
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom, w szczególności 
chorym na schorzenia dróg żółciowych i wątroby, oraz kontynuowanie 
pomocy w ich życiu dorosłym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

- udzielanie pomocy finansowej i materialnej dzieciom oraz rodzinom 
chorych dzieci,
 - umożliwianie rodzinom chorych dzieci wymiany informacji i 
doświadczeń dotyczących leczenia schorzeń dróg żółciowych i wątroby,
 - wydawanie biuletynu informacyjnego,
 - prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz wspierania 
zdrowego trybu życia oraz profilaktyki chorób wątroby, 
 - organizowanie aukcji, koncertów i zbiórek publicznych na rzecz chorych 
dzieci ,
 - organizowanie wyjazdów dla chorych dzieci, turnusów rehabilitacyjnych 
i wczasów zdrowotnych,
 - współdziałanie z organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
działającymi w podobnym obszarze, 
 - prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych 
podopiecznych i ich rodzin będących w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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)

321

12

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

I.Pomoc chorym Podopiecznym poprzez:
- refundacje zakupionych leków, sprzętu pomocniczego, medycznego, rehabilitacyjnego, środków 
specjalnego przeznaczenia, odżywek i suplementów diety, szczepionek;
- zakup lekarstw i środków pomocniczych, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pomocniczego;
- udostępnianie kart epruf;
-leczenie specjalistyczne: stomatologiczne, psychoterapeutyczne, hipoterapia, kynoterapia, 
rehabilitacja itp.
- finansowanie pobytu w hotelach przyszpitalnych, refundacje kosztu dojazdu do szpitali;
- wsparcie charytatywne: prezenty mikołajkowo-gwiazdkowe, bonusy świąteczne, zakup podręczników, 
artykułów pielęgnacyjnych etc.
Wyżej wymienione działania to koszt 668 059,78 zł.
II. Pomoc Podopiecznym poprzez finansowanie leczenia zagranicznego, zorganizowanie podróży i 
zakwaterowania za granicą w trakcie badań kontrolnych po przeszczepie oraz pobytu w szpitalu (Klinika 
Saint Luc w Brukseli) - kwota 181 972,73 zł
III. Współpraca z Kolegium Redakcyjnym Dzień Dobry - Tu Polska w ramach Smerfnego Fundusz 
Gargamela. Ze środków Fundusz udzielono wsparcia poprzez przekazania darowizn 5 organizacjom 
pozarządowym i jednej instytucji z przeznaczeniem na Podopiecznych (17)  na łączną kwotę 116 550,55 
zł. 
IV. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi:
 - Współpraca z Fundacją Dbam o Zdrowie w ramach Grantu Razem Możemy Więcej, projektu 
charytatywnego o budżecie 200 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup leków i środków medycznych dla 
Podopiecznych Stowarzyszenia w całej Polsce. Z Fundacją Dbam o Zdrowie oraz Stowarzyszeniem 
Maraton Dbam o Zdrowie Stowarzyszenie współpracowało podczas edycji Łódź Maraton Dbam o 
Zdrowie 2014, ogólnopolskiej imprezy biegowej. Było również partnerem społecznym akcji 
charytatywnej Biegam Pomagam oraz uczestniczyło ze swoim stoiskiem podczas targów sportowo-
leczniczych Run&Fun w Atlas Arenie. Podczas imprezy udało się stworzyć drużynę LIVERKI TEAM, która 
uczestniczyła w biegu na 10km, maratonie oraz specjalnie dedykowanym dla dzieci Omega Kids Run
 - Współpraca z członkami Koalicji Hepatologicznej (Fundacją Osób po przeszczepieniu wątroby 
Transplantacja OK, Fundacją Gwiazda Nadziei, Stowarzyszeniem Życie po Przeszczepie, Stowarzyszenie 
WZW SOS) i uczestniczenie w happeningu w lipcu 2014 w Warszawie z okazji Światowego Dnia 
Zapalenia Wątroby i szkoleniu dla uczestników Koalicji. W ramach akcji Światowego Dnia WZW 
Stowarzyszenie rozprowadziło ulotki i plakaty sfinansowane przez Fundację Gwiazdę Nadziei  z 
informacją o akcji bezpłatnych badań wykrywających zakażenie wirusem HCV i uczestniczyło w akcji 
uświadamiania tematyki zakażeń wirusa HCV. 
V. Liveriada 2014 – spotkanie rodzin z dziećmi po przeszczepie wątroby, z chorobami wątroby i dróg 
żółciowych podczas warsztatów rodzinno-integracyjnych w sierpniu 2014 r. połączonych z wykładem 
dietetyka oraz animacjami dla dzieci. Dla wielu rodzin była to okazja to spotkania poza murami 
szpitalnymi, rozmowy i wymiany doświadczeń oraz wsparcia psychologicznego. Spotkanie odbyło się w 
hotelu Ossa i było odpowiedzią na zapytania i inicjatywę rodziców z podobnym bagażem doświadczeń. 
VI. Finansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, wczasach i wyjazdach zdrowotnych 
Podopiecznych Stowarzyszenia.
VII. Wydanie Biuletynu Informacyjnego (dwa numeru). Z powodu braku redaktorów zaprzestano 
publikacji periodyku.
VIII.  Kontynuowanie zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na konto do czasu ekspiracji 
zezwolenia MAiC 
IX rozbudowa strony liver.pl oraz aplikacji do zarządzania subkontami
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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)

ochrona i promocja 
zdrowia

I. udzielanie pomocy 
finansowej, materialnej 
Podopiecznym oraz 
rodzinom chorych 
dzieci poprzez zakup 
leków, środków 
medycznych i 
pomocniczych, 
szczepionek, odżywek i 
suplementów diety, 
sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
opłacenie leczenia 
specjalistycznego i 
rehabilitacji, w tym: 
psychoterapii i pomocy 
psychologicznej, 
kynoterapii, 
hipoterapii, leczenia 
stomatologicznego.
II. organizowanie 
leczenia zagranicznego, 
finansowanie leczenia 
w zagranicznych 
szpitalach, zapewnienie 
środków na pobyt i 
opłacenie hotelu 
przyszpitalnym

94.99.Z

działalność charytatywnej prowadzenie 
działalności 
charytatywnej na rzecz 
chorych Podopiecznych 
i ich rodzin będących w 
trudnej sytuacji 
materialnej, 
finansowej, życiowej 
poprzez wsparcie 
finansowe i materialne: 
refundacje kosztu 
dojazdów do szpitali na 
podstawie biletów, 
finansowanie 
prezentów 
mikołajkowo-
gwiazdkowych, 
zapewnienie bonusów 
świątecznych na zakup 
artykułów 
żywnościowych i 
pierwszej potrzeby, 
finansowanie zakupu 
środków 
pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych, mleka, 
odżywek, soków dla 
małych dzieci, 
podręczników i pomocy 
naukowych.

88.99.Z
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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) 1,233,069.50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 917,650.06 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 315,419.44 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 300,579.58 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 617,070.48 zł

16,525.00 zł

416,743.54 zł

173,359.94 zł

10,442.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 315,419.44 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 300,579.58 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: 1,351,761.90 zł 300,579.58 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

1,351,745.63 zł 300,579.58 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 I. udzielanie pomocy finansowej, materialnej Podopiecznym oraz rodzinom chorych dzieci
II. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych podopiecznych i ich rodzin będących 
w trudnej sytuacji finansowej, materialnej i życiowej.
III. organizowanie leczenia zagranicznego, w tym podróż, pobytu, finansowanie leczenia w 
zagranicznych szpitalach

300,579.58 zł

1 leczenia i rehabilitacja Podopiecznych Stowarzyszenia 194,806.14 zł

2 finansowanie zakupu leków 105,773.44 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -434,095.57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

16.27 zł 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

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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
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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)

2.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

256.00 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)

4.00 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

4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 186,334.47 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

180,327.47 zł

176,015.88 zł

- nagrody 0.00 zł

2.00 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

2.00 osób

15.00 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

7.00 osób

8.00 osób
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- premie 0.00 zł

- inne świadczenia 4,311.59 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,007.00 zł

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

183,334.47 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 183,334.47 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

30.00 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)

15,527.88 zł

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

0.00 zł

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

30.00 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)

Łączna kwota wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia 
brutto pracownicze plus koszt pracodawcy (koszt brutto 
brutto). W zakres innych świadczeń wchodzą świadczenia 
urlopowe oraz szkolenia pracowników.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

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

4,211.00 zł
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2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

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)

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sławomir Janus
Marta Janus

Robert Kurnik
Lucyna Szklarska

Stefan Strach
10.07.2015 r.

Data wypełnienia sprawozdania
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