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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE Powiat M. LUBLIN

Gmina M. LUBLIN Ulica OLCHOWA Nr domu 5 Nr lokalu 33

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-355 Poczta LUBLIN Nr telefonu 814480057

Nr faksu 814480057 E-mail 
biuro@rozwinskrzydla.org

Strona www www.rozwinskrzydla.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-07-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06036391900000 6. Numer KRS 0000305952
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Grażyna Joachimowicz - Prezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła
Anna Malec - Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła
Małgorzata Lipiec- Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Beata Kołodziejczyk - członek Rady Fundacji Rozwiń Skrzydła
Karol Jan Kowalczyk - członek Rady Fundacji Rozwiń Skrzydła

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji jest stymulowanie oraz wspieranie 
prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i 
duchowego człowieka w całym cyklu jego życia.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1.Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i wspieranie działań 
zmierzających do poprawy ich funkcjonowania oraz warunków 
egzystencji.
2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i 
gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i 
małych miejscowości.
3. Propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie 
pozytywnych postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i 
świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i 
regionalnej.
5. Podejmowanie działań promujących Lubelszczyznę.
6. Edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych 
oraz promocję innowacyjnych rozwiązań informatycznych w życiu 
społeczności lokalnych.
7. Rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz 
edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wydarzeń 
kulturalnych, sportowych 
i oświatowych.
8. Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do 
rozwoju zdolności, zainteresowań, talentów.
9. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, czynnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz 
osobom  dorosłym.
10. Promocję i organizację wolontariatu.
11. Pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób 
niepełnosprawnych.
12. Propagowanie oraz dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, 
narodowej i europejskiej.
13. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie oraz 
rozwijanie współpracy międzynarodowej.
14. Inspirowanie, prowadzenie wymiany i współpracy 
międzynarodowej oraz międzykulturowej dzieci i młodzieży.
15. Zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności 
uzależnieniom, bezrobociu, agresji i przestępczości.
16. Opracowanie, propagowanie i realizowanie programów 
profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, 
edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, 
terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą.
17. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i 
zawodowego.
18. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
resocjalizacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i 
adaptacyjnych.
19. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, 
instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz 
osobami fizycznymi w kraju i za granicą.  
20. Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami 
społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi 
podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i 
międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne 
z celami Fundacji. 
21. Przeprowadzenia akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z 
których dochód będzie przeznaczony na realizację celów 
statutowych Fundacji.
22. Organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, 
wizyt studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla 
osób fizycznych, organizacji oraz instytucji.
23. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i 
prawnym opracowującym oraz uczestniczącym w programach 
zbieżnych z celem Fundacji. 
24. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na 
celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i 
gospodarczych istotnych ze względu na cele fundacji.
25.Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w 
zakresie celów Fundacji.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja realizowała następujące działania w ramach w/w sfer działalności 
pożytku publicznego: 
1. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (przykładowe projekty i programy 
realizowane przez Fundację: Klub Pomocy Środowiskowej, Nie obok ale razem, 
wizyta studyjna dla osób działających w obszarze pedagogiki specjalnej, 
wymiana młodzieżowa pt: Sztuka integruje,
2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie -przykładowe 
projekty i programy realizowane przez Fundację: zajęcia edukacyjne dla dzieci z 
przedszkola pt: Tydzień sąsiedzki, projekt edukacyjny dla uczniów z gimnazjum 
pt.: Młodzi reporterzy na tropie wolontariuszy, program wsparcia edukacyjnego 
pt.: Biuro Wiedzy Poszukiwanej, projekt obejmujący cykl zajęć dla dzieci z 
zakresu edukacji rodzinnej pt. Pamiątki rodzinne we współczesnej kulturze. Cykl 
warsztatów i prelekcji oraz wystawa pamiątek rodzinnych,
3. wypoczynek dzieci i młodzieży - Fundacja zorganizowała 2 turnusy półkolonii i 
1 turnus kolonii dla dzieci w wieku szkolnym

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

zagranica

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

wypoczynek dzieci i młodzieży

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

613

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Fundacja w 2011 r. poprzez realizację swoich działań szerzyła 
świadomość europejską, rozwijała współpracę międzynarodową 
oraz organizowała konferencje, szkolenia, wizyty studyjne 
zmierzające do rozwoju personalnego i zawodowego młodzieży i 
osób dorosłych. 
 m.in z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi. Podejmowane przez 
Fundację inicjatywy służyły propagowaniu idei samorządności, 
aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz 
zmierzające do rozwoju i kształtowania postaw obywatelskich i 
społecznych. Podejmowała współpracę z władzami rządowymi, 
samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami UE oraz osobami fizycznymi w kraju 
i za granicą. W czasie realizowanych działań rozpoznawała 
potrzeby społeczności lokalnych i wspierała inicjatywy 
zmierzające do poprawy ich funkcjonowania. Pobudzała i 
stymulowała aktywność społeczna i kulturalną. Propagowała i 
dbała o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej i europejskiej. W 
sposób szczególny podejmowała działania promujące 
lubelszczyznę. W wielu programach zaangażowani byli 
wolontariusze, którzy bezpłatnie dzielili się swoją wiedzą, 
doświadczeniem i poświęcali swój czas aby podejmować 
działania dla innych.   
Fundacja w/w cele realizowała m.in w takich projektach jak: 
Sztuka integruje (współfinansowany ze środków UE), Klub 
Pomocy Środowiskowej oraz Nie obok ale razem 
(współfinansowany przez MSZ), Młodzi reporterzy na tropie 
wolontariuszy (współfinansowany przez MEN), Weekend 
Artystyczny na Kośminku (realizowany dzięki wsparciu 
sponsorów, darczyńców i ze środków własnych Fundacji) itd.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

zagranica

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.60 Z

84.11 Z

94.99 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Fundacja Rozwiń Skrzydła w 2011 r. realizowała niewiele 
inicjatyw w ramach działalności odpłatnej. Organizowała czas 
wolny dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie i 
przeprowadzenie 2 turnusów półkolonii, 1 turnusu kolonii oraz 2 
tematycznych przyjęć urodzinowych dla dzieci.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.95 B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 427,547.88 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,882.57 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47,506.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 52.82 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 342,107.09 zł

31,100.09 zł

289,318.00 zł

21,689.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,528.57 zł

0.00 zł

1,528.57 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 365,106.10 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 45,761.92 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 423,110.16 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,513.96 zł 0.00 zł

46,577.19 zł 0.00 zł

0.00 zł

41,371.99 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

332,647.02 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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

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)

1.5 etatów

Druk: MPiPS 9



48.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

16.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

7.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

28.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 24.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 30,650.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 30,650.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 114,561.04 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,354.84 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 108,206.20 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

2,000.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,000.00 zł

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

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

2,200.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,000.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Pamiątki rodzinne we współczesnej kulturze - UM w Lublinie, Wydział Kultury 13,189.00 zł

2 Warsztaty nauki gry na instrumentach perkusyjnych dla dzieci i młodzieży - UM w 
Lublinie, Wyudzial Kultury

8,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Nie obok, ale razem - MSZ 83,480.00 zł

2 Klub Pomocy Środowiskowej - MSZ 171,479.00 zł

3 Młodzi reporterzy na tropie wolontariuszy - MEN 34,359.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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