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Zalqcznik nr 1

WZOR

Ministerstwo pracy
i Poli tykispolecznei

za rok 201,4

r' Formulon note2y wypetnii w jqzyku potskim;

:r:f,r:-y,?:,1owca wypetnia tytko przeznaczone dta niego biate pota;v w traKcte wypelnionia formulorzo istnieie mo2tiwoiZ dodawonia wierszy oroz zawijanio tekstow w poloch;{ we wszystkich polach' w kt6rych nie bqdq wpisane odpowiednie inlormocle, nale2y wstawii pojedynczy znok myitniko (-).

1. Nazwa organizacji Polskie Towarzystwo Cho16b Nerwowo_MiqSniowych
2.  Adres s iedziby i  dane

,o.,", M.St.Warszawa

rcoa po"rto*y02-914

",r.r,,u 
(22) 6427507

strona www \lrl\vw. ptchnm.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Refstrze

4. Data uzyskania statusu organizacji poiytku

5 .  Numer  REGON 010697074 6.  Numer KRS 0000021207



7. Sktad organu zarzqdzajqcego organizacji
(Nolei wpisoi imiono, nozwiska oraz informacje o funkcji
pelnionej przez poszczeg6lnych czlonkow orgdnu zo rzqdzajqcego)

lmiq i  nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Kozlowska
Przewod niczqca Tarzqdu
G16wnego

fl' tak ,i' nie

Malgorzata Podgurniak
Wiceprzewod niczqca
Zarzadu Gl6wnego

ifr tak f nie

Anna Sitnik Skarbnik Tarzqdu Glownego fi tak ,i- nie

8. Sklad organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Nale2y wpisai imiono, nozwisko oraz inJormocje o funkcji
pelnionej przez poszczeg6lnych cztonk6w organu kontroli lub

nodzoru)

lmiq i  nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Artur Grzesiczak
Przewod niczqca Komisji
Rewizv inei

,f tat< r"" nie

Zaneta Grzesiczak Cztonek Komisji Rewizyjnej ,fi' tak {* nie

Ewa Pawlowska Czlonek Komisji Rewizyjnej fi {ak r nie

9. Cele statutowe organizacji
(Nole2y opisai cele na podstowie statutu orgonizocji)

odolatna dziata lno6i  statutowa
86,90,A prowadzenie f iz joterapi i  os6b chorych na choroby nerwowo-miqdniowe

86,90,A organizacja i  prowadzenie imprez i  wyjazd6w rehabi l i tacyjnych

85,59,B pozyskiwanie sprzqtu rehabi l i tacyjnego, medycznego, pomocniczego na real izacje cel6w

statutowych poprzez wystepowanie do os6b f izycznych,  prawnych i  org.  Administracj i  panstwowej i

samorzqdowej zar6wno w kraju jak i  za granicq

94,99,Zudziatw organizowaniu konferencj i  naukowych iwyktad6w stu2qcych popularyzacj i  wiedzy

o chorobach nerwowo-miq6niowych i  przeciwdzialaniu ich skutkom

85,59,B prowadzenie wyktad6w oraz szkoler i  edukacyjnych dla nauczycie l i  wychowawc6w i

cz lonk6w rodzin os6b chorych na choroby nerwowo-miqSniowe

58,11,2 wydawanie ksiq2ek i  publ ikacj i

58,14,Z wydawanie czasopism i  per iodyk6w

58,19,Z wydawanie kalendarzy i  kar t  pocztowych

85,10,2 przygotowanie do pracy z n iepelnosprawnymi mtodzie2y i  os6b dorostych chorych na

choroby nerwowo-miq(niowe
88,10,2 prowadzenie zajq i  i  imprez integracyjnych os6b chorych na choroby nerwowo-mieSniowe

ze Srodowiskiem ludzi  zdrowych

88, 10,2 prowadzenie plac6wek integracyjnych dziennego pobytu

88,10,2 prowadzenie plac6wek opiekur lczo-rehabi l i tacyjnych dziennego pobytu

Nieodptatna dziata lnoSi  statutowa
86,90,A prowadzenie f iz joterapi i  os6b chorych na choroby nerwowo-miq6niowe

85,60,2 prowadzenie terapi i  psychologiczno-pedagogicznej  os6b chorych na choroby nerwowo-

miq5niowe, cztonk6w rodzin oraz opiekun6w

88,99,2 Swiadczenia z zakresu pomocy spotecznej  d la os6b o kt6rych mowa w S 10 statutu,  zgodnie

z wewnetrznym regulaminem kaidego z oddzia l6w

94,99,2 wystQpowanie do organ6w wtadzy i  administracj i  pa6stwowej i  samorzqdowej w sprawach

dotyczqcych leczenia i  rehabi l i tac j i  praz spraw socja lno-bytowych, zawodowych i  innych osdb

chorych na choroby nerwowo-miq6niowe

94,99,7wspo+praca z polskimi  i  miqdzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach dzia lania

94,99,Zdzia+ania na rzecz budowy sytemu opieki i pomocy osobom dotkniqtym chorobami

nerwowo-m rq6n rowym t

94,99,2 popularyzowanie idei  Towarzystwa ,  informowanie i  u5wiadamianie zmierzajace do pelnej

integracj i  os6b chorych na choroby nerwowo-miqsniowe ze spofeczer istwem poprzez 6rodki

masowego przekazu ,  publ ikacje wfasne i  inne
94,99,2 organizowanie grup wolontariuszy do pracy z osobami chorymi na choroby nerwowo-

mrqSnrowe
94,99,2 oryanizowanie imprez charytatywnych
94,99,2 poradnictwo prawno-organizacyjne i  merytoryczne dla 6rodowisk os6b chorych na choroby

nerwowo-miqin iowe i  ich rodzin

94,99,Zoryanizowane pomocy finansowej i rzeczowej dla placdwek rehabilitacyjnych ,
edukacyjnych,  opiekur lczych i  opiekur iczo-wychowawczych zajmujqcych s ie osobami dotknietymi

chorobami nerwowo- miq6niowymi
94,99,2 pozyskiwanie i rodk6w f inansowych i  mater ia lnych na real izacjq cel6w statutowych poprzez

wystepowanie do os6b f izycznych ,  prawnych i  organ6w administracj i  par istwowej i  samorzqdowej

zar6wno w kraju jak i  za granica
g4,gg,Zorganizowanie pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dorostych os6b

chorvch na chorobv nerwowo-miesniowe.



86,90,A prowadzenie f iz joterapi i  os6b chorych na choroby nerwowo-miqSniowe -W

roku 2014 Zarzqd Gl6wny Polskiego Towarzystwa Cho16b Nerwowo-MiqSniowych
prowadzi f  odptatnq f iz joterapiq w i lo ic i  5 godzin na jednego czlonka w wojewddztwach

mazowieckim FizjoterapiE bylo objqtych ponad 60 cztonk6w PTCHNM z wojew6dztwa

mazowieckiego .Przeprowadzona te2 rehabi l i tac jq w oddzia le PTCHNM w Lodzi  d la 20 czlonk6w

86,90,A organizacja i  prowadzenie imprez i  wyjazd6w rehabi l i tacyjnych.  Na pro6bq oddzia lu

regionalnego PTCHNM w Dqbrowie G6rniczej  dof inansowanie spotkania integracyjne w marcu

2014 dla tqcznie 30 cztonk6w oddzialu wraz z ich opiekunami
88,99,2 6wiadczenia z zakresu pomocy spotecznej  d la os6b o kt6rych mowa w 5 10 statutu,  zgodnie

z wewnetrznym regulaminem ka2dego z oddziaf6w. Dof inansowano operacjq d la czfonka Oddzialu

PTCHNM w Poznaniu zgodnie z procedurq Oddziatu i  uchwaiq Oddzialu w Poznaniu .

88,10,2 prowadzenie zajq i  i  imprez integracyjnych os6b chorych na choroby nerwowo-miq6niowe

ze (rodowiskiem ludzi  zdrowych -  W l is topadzie 2014 roku roku zorganizowane zostato spotkania

integracyjne dla mtodzie2y.  W l is topadzie zorganizowano dla 12 os6b wyj6cie na koncert  zespolu

Lemon w Klubie studenckim Stodota
94,99,2 wsp6tpraca z polskimi  i  miqdzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach

dziatania-CztonekZarzqdu PTCHNM we wrze6niu bral  udziat  w Zje ldzie Europejskie j  Organizacj i

Zrzeszajqcej  Stowarzyszenia i  Organizacje zajmujAcej  s iq chorobami Nerwowo-Miqdniowym EAMDA

w Lubl janie.  Na Zje ldzie om6wiono najnowsze osiqgniqcia z dziedziny standard6w opieki  i  leczenia

chorob nerwowo-mig6niowych ze szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi  na kontekst  spoleczny i

chorych c ierpiqcych na choroby nerwowo-miq6ni

10. Spos6b realizacji cel6w statutowych
(Noleiy opiso( spos6b reolizocji cel6w stotutowych organizocji no
podstow i e stotutu org a n i zacj i )

86,90,A prowadzenie f iz joterapi i  os6b chorych na choroby nerwowo-miqSniowe -W

roku 2014 Zarzqd G16wny Polskiego Towarzystwa Cho16b Nerwowo-MiqSnlowych
prowadzi t  odptatna f iz joterapie w i lo(c i  6 godzin na jednego cztonka w wojew6dztwach mazowieckim, Fiz joterapiA byio objetych ponad 60

cz lonk6wPTCHNM wwo jewddz tw iemazow ieck im ip r zep rowadzono te2 rehab i l i t a c j qwmie j scuzam ieszkan iad laOddz ia l uPTCHNMw
Lodzi  d la 20 czlonk6w w i lo5ci  5 godzin .
86,90,4 organizacja i  prowadzenie imprez iwyjazd6w rehabi l i tacyjnych.  Na pro6bq oddziatu regionalnego PTCHNM w DEbrowie G6rniczej

do f i nansowan iespo t kan ia i n teg racy jnego  wdn iu9 /O3 /2O74 rokud la30  cz tonk6woddz ia i uwrazz i chop iekunam i  .

88,99,2 Swiadczenia z zakresu pomocy spolecznej  d la os6b o kt6rych mowa w S 10 statutu ,  zgodnie z wewnqtrznym regulaminem ka2dego

z oddzia ldw. Dof inansowano operacjq d la czionka Oddziatu PTCHNM w Poznaniu zgodnie z procedurq Oddzialu i  uchwatq Oddzialu w

P o z n a n i u .

88,10,2 prowadzenie zajq i  i  imprez integracyjnych os6b chorych na choroby nerwowo-miqSniowe ze i rodowiskiem ludzi  zdrowych -  W

styczniu 2014 roku zorganizowane zostalo jedno spotkania integracyjne dla mtodzie2y,  W l is topadzie zorganizowano dla 12 os6b wyj5cie

na koncert  zespolu Lemon kt6ry byf  zorganizowany w k lubie studenckim Stodota.

94,99,2 wsp6lpraca z polskimi  i  miqdzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach dzia lania-CzlonekZarzqdu PTCHNM bral  udzia l  w

Zjeldzie Europejskiej Organizacji Trzeszajqcej Stowarzyszenia i Organizacje zajmujqcej siq chorobami Nerwowo-Miqdniowym EAMDA w

Lubl janie.  Na Zje ldzie om6wiono najnowsze osiqgniqcia z dziedziny standard6w opieki  i  leczenia chor6b nerwowo-miqdniowych ze

szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi  na kontekst  spoleczny i  emocjonalny chorych c ierpiqcych na choroby nerwowo-miq5niowe

1.1.  Opis g l6wnych
dzialaf podjetych
przez organizacje

najb l i2sze sqsiedztwo (os iedle,  dz ie ln ica,  so lectwo,  wie5,  przys i6tek)

n gmina

! t<i t ta gmin

! powiat

I t<itta powiat6w

! wojew6dztwo

I tittca wojew6dztw

! caty kraj

!  poza granicami kraju

1.2. Zasiqg teryto ri a I ny fa ktycz n ie p rowa d zonej p rzez
organizacjQ dzialalnoSci po2ytku publ icznego
(Nale2y wskozai jednq lub wiqcej pozycji)

2.t. Liczba odbiorc6w dziatari organizacji
(NoleZy oszocowo( liczbq odbiorc6w dzioloi orgonizocji w okresie sprowozdowczym,
w podziale no osoby fizyczne i osoby prowne)



2.2.  In formacje na temat innych (n i2
wymienionych w pkt 2.1) odbiorc6w,
na rzecz kt6rych organizacja dzialala
( Np. zwierzqta, zo bytki )

3.  L.  Organizacja prowadzi la  dz ia la lno56 n ieodplatnq poZytku pu b l icznego
,f tak

f* nie

3.2. UoleZy podai informocjq no temat przedmiotu

dziato I n oici n i eod plotn ej org a n i za cj i w okresi e
sprowozdowczym, wrdz ze wskazaniem sfer/y dziatolnoici
po2ytku publicznego, o kt6rych mowo w ort. 4 ust.7 ustowy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziolalnoici po2ytku
publicznego i o wolontoriocie (Dz. U. z 20L0 r. Nr 234, poz.
7536, z p6in. zm.), o tok2e kodu/6w PKD 2007
od powio dojqcego/ych tej dziotal noici. Jeili organi zacjo
prowddzi wiecej ni2 3 rodzoje dzialalnoici nieodplotnej,
noleiy poda( informocje no temat trzech gl6wnych
rodzaj6w dziotolnoici (podonie maksymalnie 3 kod6w),
zoczynajqc od gl6wnego przedmiotu dziololnoici

Sfera dzialalnofci po2ytku

oubl iczneso
Przedmiot  dz iata lnoSci Numer Kodu (PKD)

Sfera dzialalnoici na rzecz os6b
niepelnosprawnych

Pozyskiwanie Srodkow
finansowych i  materialnych na
realizacjq cel6w statutowych
poyzez wystqpowanie do osob
fizycznych, prawnych i organ6w
administracji paistwowej
samorzqdowej zar6wno w kraju,
iak i za aranica

94,99,2

Sfera dziolalnoici na rzecz os6b
niepelnosprownych

Dzialania na zecz budowy
systemu opieki i  pomocy
osobom dotknigtym chorobami
neMowo-m r9s n rowym I

94,99,2

Sfera dzialolnoici na rzecz os6b
niepelnosprownych

Wsp6lpraca z polskimi i
migdzynarodowymi
stowarzyszeniami o podobnych
celach dzialania

94,99,2

4.1.. Organizacja prowadzila dziala Inodi od platnA pozytku pu blicznego
;f tAk

r-" nie

4.2. NoleZy podoi informocjq no temot przedmiotu

dziolalnoici odplotnej organizacji w okresie
sprawozdowczym, wroz ze wskozaniem sfer/y dziolalnoici
po2ytku publicznego, o kt6rych mowo w ort. 4 ust.1 ustowy
z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dziotalnoici po2ytku
publicznego i o wolontariacie, o takie kodu/6w pKD 2007
odpowiadojqcego/ych tej dziolol noici. Jelli orgonizocjo
prowodzi wiqcej ni2 3 rodzoje dziotolnoici odptotnej, noleiy
poda( informacje no temat trzech gt6wnych rodzojow
dziololnoici (podanie moksymolnie 3 kod6w), zoczynojqc od
gl6wnego przedmiotu dzialalnoici

Sfera dzialalno6ci po2ytku

oubl iczneeo
Przedmiot  dz ia la lnoic i Numer Kodu (PKD)

Sfero dzialalnoici na rzecz os6b
niepelnosprqwnych

Prowadzen ie fizjoterapii os6b
chorych na choroby nerwowo-
mrgSnrowe

86,90 ,2

Sfera nouki, szkolnictwa
wyiszego, edukdcji, oiwiaty i
wychowdnia

Prowadzenie wyklad6w oraz
szkoleh edukacyjnych dla
nauczyciel i ,  wychowawc6w
czlonk6w rodzin os6b chorych
na choroby neruowo-
mresnrowe

88,10,2

Sfera dzialalnoici na rzecz os6b
niepelnosprqwnych

Prowadzenie zajg6 i imprez
organizacyjnych os6b chorych
na choroby neruowo-
mrgSniowe

88,10,2

5.  1.  Organizacja prowadzi ta dz iafa lno5i  gospodarczE
{-" tak

,X nie

5.2. UaleZy podai informacjq na temot przedmiotu

dziolalnoici gospodarczej orgonizocji wraz z opisem tej
Numer kodu (PKD) Przedmiot  i  op is  dz ia la lnoSci

dziololnoici w okresie sprawozdawczym, o tak2e kodu/6w
PKD 2007 odpowiodajqcego/ych tej dziololnoici. Je!li
orgonizocja prowodzi wiqcej ni2 3 rodzoje dziatalnoici
qospodorczei, naleiv podot informocie no temat trzech



gt6wnych rodzaj6w dzlalolnoici (podonie mdksymalnie 3
kod6w), zacrynojqc od gl6wnego przedmiotu dzialalnoici

1.L. tEczna kwota przychod6w organizacji og6lem (zgodnie z rachunkiem wynik6w/zysk6w i strat)

a) Przychody z dzialalno5ci nieodplatnej po2ytku publicznego

b) Przychody z dzialalnoSci odplatnej po2ytku publicznego

c) Przychody z dzialalno6ci gospodarczej

d) Przychody finansowe

e) Pozostale przychody

2.L.Przychody z7%podatku dochodowego od os6b fizycznych

2.2.2e ir6del publ icznych og6lem:

ze Srodk6w e kich w rozumieniu
w b) ze Srodk6w bud2etu paristwa
tym: c)  ze Srodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytor ia lnego

d) ze Srodk6w padstwowych funduszy celowych

2.3.7e 2r6del prywatnych og6lem:

a) ze skladek cztonkowskich

b) z darowizn od os6b fizycznych

c) z darowizn od os6b prawnyih
W

tym: 
d)  z  of iarnodci  publ icznej  (zb i6rek publ icznych,  kwest)

e) ze spadk6w, zapis6w

f) z wplyw6w z majqtku (w szczeg6lnoSci sprzeda2y lub wynajmu sktadnik6w majqtkowych)

2.4.Zinnych 2rodel

3.1. Stan Srodk6w pochodzqcych z t% podatku dochodowego od os6b fizycznych na pierwszy dzieri roku
sprawoz0awczego

3.2. Wysoko6i kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym og6lem



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

Fiz joterapia chorych na choroby nerwowo-miqSniowe

Koncert  zespotu Lemon i  zakup upomink6w

Ustuga medyczna-zabieg operacyjny

Uslugi  gastronomiczne na spotkania

Ubezpieczenie sprzqtu medycznego

3.4. Cele szczeg6fowe, w rozumieniu przepis6w o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez podatnik6w podatku

dochodowego od os6b fizycznych, na kt6re organizacja po2ytku publicznego wydatkowata najwiqcej 6rodk6w pochodzqcych z t%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydanq kwotq

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6lem:

a) koszty z tytutu prowadzenia nieodpfatnej dziaialno6ci poZytku publicznego

b) koszty z tytulu prowadzenia odplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego

c) koszty z tytulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty ad ministracyjne

f) pozostafe koszty og6fem

22570,00 zl

20777,99 zl

5.1.  Wynik dz ia la lno6ci  n ieodplatnej  poZytku publ icznego

5.2.  Wynik dz ia la lno5ci  odplatnej  po2ytku publ icznego

5.3. Wynik dzialalno6ci gospodarczej

w tym: wysoko6i  Srodk6w przeznaczona na dz iata lno6i  po2ytku publ icznego



1. Organizacja korzystala z nastqpujEcych
zwoln ief

(Noleiy wskaza( jednq lub wiecej pozycji wraz z kwotq
przyzn on e g o zwol ni en i o )

tX z podotku dochodowego od os6b prawnych

f  z  podotku od n ieruchomoic i

f z podatku od czynnosci cywilnoprawnych

(X z podatku od towar6w i uslug

7 z oploty skorbowej

f  z  oplat  sqdowych

f z innych zwolniefi

-> iak ich?

I nle korzystalo

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodptatnego informowania przez jednostki

publicznej radiofonii i  telewizji o prowadzonej dzialalnoSci nieodplatnej po2ytku
publicznego, zgodnie z arL 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
te lewiz j i  (Dz.  U.  z20t !  r .  Nr  43,  po2.226,  z  po2n.  zm.)

{*"tak

d'< nie

3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach prawa

wtasnodci lub prawa uZytkowania wieczystego nieruchomodci z zasobu Skarbu Paristwa
lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarta na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publ icznymi umowy u2ytkowania,  najmu,  dz ier2awy lub u2yczenia i
przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomoSci nastqpujqce prawo:
(Nale2y wskazoi jednq lub wiqcej pozycji)

l *  wfasno56

1* u2ytkowanie wieczyste

[ -  na jem

f- u2ytkowanie

f-  u2yczenie

f -  dz ie  r2awa

lX nie korzystata

1.1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi nale2y uwzglqdnii wszystkie osoby zotrudnione w orgonizacji no podstowie stosunku pracy (etat

lub czqii etatu) w okresie sprawozdowczym, nawet jeili obecnie nie sq juZ zotrudnione w organizocji)

- os6b

1.2. Przeciqtna l iczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pelne etaty
(Aby okreilii przecietne zatrudnienie noleiy zsumowai wszystkie osoby zatrudnione no podstowie stosunku procy w poszczeg6lnych
miesiqcoch w okresie sprawozdawczym (wraz z ulomkomi odpowiodojqcymi czeici etotu, np. 0,5 w przypadku osoby zotudnionej na p6l

etatu), dodo| do siebie sumy zotrudnionych z 1.2 miesiqcy i podzielii przez 1-2. Wynik wpisot z dokladnoiciq do 1 miejsca po przecinku)

- etat6w

1.3. Liczba os6b w organizacji Swiadczqcych usfugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 3 os6b

2.1. Organizacja posiada czlonk6w

,X tak

r . '  n ie



2.2. Liczba cztonk6w organizacji wg stanu na ostatni dziefi roku sprawozdawczego

a) z tytulu um6w o pracq

-  wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

-  premte

-  inne Swiadczenia

b) z tytulu um6w cywilnoprawnych

2. Lqczna kwota wynagrodze6 wyplaconych p
pods taw ie  [ Jmowv  cvw i l non ra r r r no i  v r  z t r t i =z t  r ,  ,  h , ^ . . , ^ r - ^ - ^  r - i - r ^ r - - rnoprawnej, w zwiEzku z prowqdzonq dzialalnodciq po2ytkuzona dzial

w a) w zwiqzku z prowadzonq dziararnosciq odpratnq po2ytku pubricznego
tym: 

b)  w zwiqzku z prowadzonq dziata lno6ciq n ieodplatnq po2ytku orO**

0 os6b prawnych

3.1.organizacjakorzysta|aze5wiadczeriwykonywanychprzez*o|ont, f f i

f::::i:,:^:::y::!::^:: lyietnia 
2oo3 r. o dziototnoici poiytku pubticzneso i o wotontoriocie, wotontoriuszomi sqosoby fizyczne, kt6re ochotniczo i bez wynogrodzenia wykonuiq iwiadczenio no rzecz orgonizacji, niezole2nie od tego, czy

:1,,^:::::?.1^:'::.y:1:1::,, ,o:s,oniz.oc!s, 
cztonkowie, pracownicy, osoby iwiadczqce uslusi na podstowie umowy

r tak

* nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych jwiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30 dni(Katdy wolontoriusz powinien byi ticzony tytko roz, niezoleznie od ticzby lwiodczefi wykonanych nd rzecz orgonizocji w okresiesprowozdowczym i czosu pracy)

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy
cywi ln op rawn ej, czton kowi e o rga n u zarzadzaiaces o

3'3' Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesiecv(Ka2dy wolontoriusz powinien by( liczony tytko raz, niezoleinie od liczby iwiodczih wykononych no rzecz orgonizocji w okresie

:1.::l:l l:*'" 
o.rganizacji, pracownicv organizacji, osoby swiadczqce ustugi na podstawie umowy

3'4' Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczen ie na rzeczorganizacli przez okres dtu2szv ni2 6 miesiecy(Ka2dy wolontoriusz powinien byi ticzony tylko roz, niezole2nie od liczby lwiadczei wykonanycn no rzecz orgonizocji w okresie

a)cz|onkowieorganizacj i ,pracownicyorganizacj i ,osoby5wiadcrq.@

b) inne osoby

L'l-qczna kwota wynagrodzef (brutto) wyplaconych przez organizacjg w okresie sprawozdawczym 4195,00 zl

4195,00 zl

4195,OO zl

3. tqczna kwota wynagrodze6 wyplaconych
podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonq dziatalno6ciq gospodarczq organizacji



4. Wysokoii przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu zarzqdzajqcego
organizacj i ,  wl iczajqc wynagrodzenie zasadnicze,  nagrody,  premie i  inne Swiadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
Aby okreilit przeciqtne miesiqczne wynagrodzenie noleZy: T.zsumowoi wszystkie kwoty wynogrodzeh wyplocone w ciqgu roku
sprawozdawczego (wliczajqc wynogrodzenie zosodnicze, nogrody, premie i inne lwiodczenid ordz umowy cywilnoprawne); 2. podzielii

zsumowanq kwote przez 12 (miesiecy)

zl

5. Wysoko6i przecietnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne iwiadczenia orcz umowy cywilnoprawne
(pdtrz komentarz do punktu 4)

zl

6. Wysoko6i przecietnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czfonkom innych, ni2 organu
zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i  inne Swiadczenia oraz umowy cywi lnoprawne
(potrz komentorz do punktu 4)

zl

7. Wysoko56 przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom organizacji,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom Swiadczqcym uslugi na
podstawie u mowy cywilnoprawnej
(patn komentorz do punktu 4)

L16,52 z l

8. WysokoSi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu zarzqdzajqcego,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne riwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

zl

9. Wysoko(i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypfaconego czlonkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

zl

10. Wysoko$i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom innych, ni2 organu
zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i  inne Swiadczenia oraz umowy cywi lnoprawne

, z l

11. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypfaconego pracownikom organizacji,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz wynagrodzenia wypfaconego
osobom Swiadczacvm usfugi na podstawie umowv cvwilnoprawnei

595,00 zl

12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzei
(Moino podzieli( siq z opiniq publicznq dodotkowymi uwogami
dotyczqcymi poziomu lub konstukcji wynagrodzeri w orgonizocji,
wiwczas naleiv wpisoi te uwoqi w przvqotowdne pole)

1. Organizacja udzielala po2yczek pieniq2nych

{ - - t a k

,X" nie

2. Wysoko6i udzielonych po2yczek pieniq2nych 't zl

3. Statutowa podstawa przyznania po2yczek pieniq2nych

1. Organizacja realizowafa zadania zlecone przez organy jednostek samorzEdu
terytorialnego

r  tak

fi nie

2. Informacja na temat gl6wnych realizowanych zada6 i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjq
(Naleiy podot, nozwq zadania, jeqo ql6wnv(e) cel(-e), nazwe organu udzielojqcego dotacji oroz kwotg przyznanej dotocji)

Lp. Nazwa zadania Cel( -e)  zadania
Nazwa organu udzielajqcego dotacji

Kwota dotacji

t , z l

Z -, 2l

3 , 2 1

4 -, 7l

5 , z l



3.  W okresie sprawozdawczym organizacja real izowata zadania z lecone przez organy
administracji rzqdowej lub paistwowe fundusze celowe

f"" tok

nie'X

4. Informacja na temat realizowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjq
(Naleiy podot, nazwq zadanio, jego gl6wny(-e) cel(-e), nozwe orgonu udzielajqcego dotocji oroz kwotg przyznonei dotocji)

Lp. Nazwa zadania Cel( -e)  zadania
Nazwa organu udzielajqcego dotacji

Kwota dotacji

I zl

2 -, zl

zl

4 , z l

5 -, zl

1.  W okresie sprawozdawczym organizacja real izowala zam6wienia publ iczne

r-" tak

*  n ie

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

Lp. Przedmiot  zam6wienia Nazwa organu Kwota

L zl

2 , 7 1

5 zl

4 zl

1. Wykaz sp6lek, w ktdrych organizacja posiada co najmniej 20%udziatrow lub akcji w kapitale zakfadowym lub co najmniej2O%
o96lnej l iczby glos6w w organie stanowiqcym sp6tki

Lp. Nazwa sp6tki Siedziba sp6tk i
% udziaf6w lub

akcji w
kapi ta le

%udzialu w ogdlnej
Iiczbie gfos6w

1 -% o/- / o

2 -% -%

3 -% -%

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

1

2

3

3. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

10



Lp. Orsan kontroluiacv Liczba kontro l i

I

2

5

4

4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy zdnia 29
wrze5nia L994 r .  o  rachunkowo6ci  (Dz.  U.  z  2009 r .  Nr  152,  poz.  L223,  z  poLn.  zm.)  lub rozporzqdzenia
Minis t ra F inans6w z dnia 23 grudnia 2004 r .  w sprawie obowiqzku badania sprawozdaf i  f inansowych
organizaci i  po2vtku publ icznego (Dz.  U.  Nr  285,  pol .2852\

r tak

ff nie

5. Dodatkowe informacje
(Mo2no wpisoi w ponizsze pole inne informacje, ktorymi orgonizacjo chciatoby podzieli( siQ z opiniq publicznq)

Ll:,F,r,: ? Nr e-zqce

Z */"6lLr | (

(dd.mm.rrrr)

Anna Simik

t !


