
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat 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

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

Anna Malec Prezes Zarządu Fundacji TAK

Beata Karczmarz Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Barbara Kowalczyk Członek Zarządu 
Fundacji

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

Agnieszka Kiełb Członek Rady Fundacji TAK

Kamil Kandays Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cel statutowy: „stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju 
psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym 
cyklu jego życia” (§ 10).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: MPiPS 2



Cel statutowy być realizowany 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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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)

5000

75

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja realizowała działania w zakresie:
1. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym
- organizacja wakacyjnego wyjazdu dla rodzin uczestniczących w projekcie SCHEMATOM STOP! na 
zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy
- organizacja imprez integracyjnych (m.in. Dzień Rodziny, Dzień Sportu, Dzień z Rodziną Pozytywną) dla 
rodzin uczestniczących w projekcie SCHEMATOM STOP! na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy
-organizacja treningu komunikacji dla rodzin uczestniczących w projekcie SCHEMATOM STOP! na 
zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
- konsultacje indywidualne dla rodziców, osób dorosłych będących w kryzysie oraz dla nastolatków w 
ramach Centrum Wsparcia
-prowadzenie konsultacji pedagogicznych dla wychowawców i wychowanek Domu Dziecka im. Matki 
Weroniki w Lublinie
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
-Mała Akademia Inspiracji- lekcje edukacyjne i animacje dla dzieci w wieku 3-12 lat z zakresu edukacji 
kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, historycznej i obywatelskiej
-ART-ek - lekcje edukacyjne z zakresu edukacji kulturalnej, realizacja ponad 100 godzin lekcji dla dzieci z 
Lublina w wieku 3-9 lat. Projekt współfinansowany był przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. 
Lekcje realizowane były w trzech obszarach tematycznych:
,,Jedzie pociąg z..." - lekcje edukacyjne przybliżające wybrany region Polski
,,Bądź eko" - uczymy podstawowych pojęć ekologicznych, kształtujemy postawy proekologiczne
,,Skarby Lubelszczyzny" - powracamy do tradycji, budujemy pamięć i tożsamość poprzez wykonywanie 
np. palm wielkanocnych, pająków bożonarodzeniowych
4. Wypoczynek dzieci i młodzieży- półkolonie, kolonie, półzimowisko
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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)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Lekcje edukacyjne dla 
dzieci- Fundacja Rozwiń 
Skrzydła przy pomocy 
finansowej Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta 
Lublin od 01.03.15 
realizowała projekt 
,,ART-ek". Data 
zakończenia zadania to 
31.12.15. 
Zrealizowanych zostało 
ponad 100 godzin lekcji 
edukacyjnych w trzech 
obszarach 
tematycznych:

,,Jedzie pociąg z..." - 
lekcje edukacyjne 
przybliżające wybrany 
region Polski
,,Bądź eko" - uczymy 
podstawowych pojęć 
ekologicznych, 
kształtujemy postawy 
proekologiczne
,,Skarby Lubelszczyzny" 
- powracamy do 
tradycji, budujemy 
pamięć i tożsamość 
poprzez wykonywanie 
np. palm 
wielkanocnych, 
pająków 
bożonarodzeniowych
Lekcje według 
autorskiego 
opracowania 
pedagogów z Fundacji 
Rozwiń Skrzydła 
prowadzone były przez 
wykwalifikowanych 
animatorów.

85.59.B

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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Lekcje edukacyjne i 
imprezy animowane dla 
dzieci
M.in.:
Jedzie pociąg… to lekcje 
edukacyjne o kulturze i 
tradycjach innych 
krajów. 
Wykorzystujemy tylko 
aktywne metody 
nauczania – gry i 
zabawy, które są tak 
skonstruowane, aby 
dzieci uczyły się przez 
doświadczanie, 
tworzenie, 
angażowanie zmysłów 
oraz zastosowanie 
mnemotechnik.
Rok dookoła słońca- 
lekcje tematyczne, np. 
wykonywanie breloków 
z filcu z okazji Dnia Taty 
czy filcowych broszek z 
okazji Dnia Mamy, 
wykonywanie ozdób 
wielkanocnych (palmy, 
pisanki) i 
bożonarodzeniowych 
(pająki 
bożonarodzeniowe), 
lekcje z edukacji 
ekologicznej- ,,Bądź 
eko"
- imprezy animowane z 
okazji Dnia Dziecka,  
Mikołaja, bale 
karnawałowe

85.59.B
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działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja 
wypoczynku w formie 
kolonii i półkolonii- W 
czasie półkolonii dzieci 
poznały różne 
dyscypliny sportowe 
(znane i mniej znane 
dla mieszkańców 
Lublina). W każdym 
tygodniu miały okazję 
do spotkania z 
najlepszymi trenerami i 
zawodnikami lubelskich 
klubów. Odbyło się 6 
turnusów. Odwiedziły 
nas takie kluby jak m.in: 
Motor Lublin, MKS 
Selgros Lublin, 
Budowlani Lublin. 
Ponadto na każdym 
turnusie odbywały się 
przynajmniej dwie 
wycieczki np. do kina 
czy na basen. 
Partnerzy: 
Portal LUBSPORT.PL
Szkoła Podstawowa nr 
51 im. Jana Pawła II w 
Lublinie
Parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela i Sw. Jana 
Ewangelisty w Lublinie

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

Organizacja wyjazdów 
integracyjnych i 
wsparcia dla rodzin – 
klientów Powiatowego 
Urzędu Pracy w 
Lublinie.
Zrealizowaliśmy m.in. 
takie działania jak:
- Dzień Rodziny- 
spotkanie integracyjne
-wyjazd wakacyjny do 
Białego Dunajca
-Dzień z Rodziną 
Pozytywną
-weekendowy wyjazd 
do Kazimierza Dolnego
-trening komunikacji
-Dzień Sportu
Odbiorcami działań 
było 10 rodzin (52 
osoby) uczestniczące w 
projekcie 
,,SCHEMATOM STOP! 
Wspólne działania 
instytucji pomocy 
społecznej i instytucji 
rynku pracy- pilotaż" 
realizowanego w 
ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Priorytet I. Zatrudnienie 
i integracja społeczna, 
Działanie 1.2 Wsparcie 
Systemowe instytucji 
pomocy i integracji 
społecznej.

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 8



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) 261,437.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,714.50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 246,716.15 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 6.65 zł

0.00 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,024.00 zł

0.00 zł

2,916.00 zł

0.00 zł

108.00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,690.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10,000.00 zł

Druk: MPiPS 9
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2.4. Z innych źródeł 246,722.80 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 3,042.04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 40,468.86 zł

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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: 241,783.76 zł 1,672.46 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

11,672.46 zł 1,672.46 zł

206,247.29 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

19,870.47 zł

3,993.54 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

1 DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

1,672.46 zł

1 Cele statutowe Fundacji 1,672.46 zł

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

3,859.00 zł

35.85 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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)

1.0 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)

0.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

6.00 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

6.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 61,737.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,750.00 zł

1,750.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 59,987.16 zł

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

61,737.16 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 55,903.79 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5,833.37 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

3.00 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

3.00 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

6.00 osób

0.00 osób
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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)

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)

5,144.76 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

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

7,431.19 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)

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

1 ART-ek Stworzenie możliwości min. 
2000 dzieciom w wieku 3-9 lat z 
obszaru Miasta Lublin, 
rozwijania pasji, zainteresowań 
i talentów związanych z 
tworzeniem kultury poprzez 
zorganizowanie 100 godz. lekcji 
edukacji kulturalnej do 
31.12.2015 roku

Urząd Miasta Lublin 10,000.00 zł

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

1 Łukasz Salasa – inspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin na podstawie polecenia nr 9/15 
przeprowadzenia kontroli zadań pożytku publicznego z dn

1

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

Druk: MPiPS 14



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Malec, Beata Karczmarz, 
Barbara Kowalczyk / 14.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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