
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI Nr domu 141 Nr lokalu 407

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-570 Poczta WARSZAWA-MOKOTÓW Nr telefonu 261 842 446

Nr faksu 261 842 456 E-mail skmponz@jmdi.pl Strona www http://skmponz.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01614196900000 6. Numer KRS 0000158391

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ORGANIZACJI NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Woźniak prezes TAK

Artur Artecki wiceprezes TAK

Ryszard Keller wiceprezes TAK

Waldemar Wojtan wiceprezes TAK

Andrzej Jędrzejewski sekretarz generalny TAK

Krzysztof Adamczyk skarbnik TAK

Włodzimierz Kuś członek prezydiun TAK

Jacek Bilkowski członek TAK

Zbigniew Broś członek TAK

Irek Chodowiec członek TAK

Jan Domański członek TAK

Andrzej Kobielski członek TAK

Edward Kowalewski członek TAK

Jerzy Kurowski członek TAK

Eugeniusz Lipert członek TAK

Edward Łakomy członek TAK

Dariusz Stępień 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

Stanisław Klatt przewodniczący TAK

Jarosław Jarocki zastepca TAK

Krystyna Supeł sekretarz TAK

Tadeusz Daukszewicz członek TAK

Henryk Janus czlonek TAK
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1/ działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz 
stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym;
2/ wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji 
międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu 
konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
3/ popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych 
osiągnięć i doświadczeń Polaków w organizowanych przez 
międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata;
4/ reprezentowanie i ochrona interesów weteranów - członków 
Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i 
samorządowych oraz innych podmiotów;
5/ działanie na rzecz poprawy warunków socjalnobytowych członków 
Stowarzyszenia i ich rodzin;
6/ współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw 
Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed 
Stowarzyszeniem;
7/ współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami 
mającymi podobny charakter i cele;
8/ umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym 
środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz 
instytucjami wojskowymi i cywilnymi;
9/ ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;
10/ organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich 
kontyngentów wojskowych, pomocy dla ludności na obszarze 
mandatowym misji w tym pomocy materialnej ze środków 
Stowarzyszenia;
11/ udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom 
poszkodowanym, oraz ich rodzinom;
12/ współpracę z placówkami naukowymi, m.in. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, w badaniach nad skutecznością działań misji pokojowych, 
stabilizacyjnych i humanitarnych, w tym kontyngentów polskich w tych 
misjach.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1/ uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia, kół i 
klubów środowiskowych;
2/ przedstawianie właściwym władzom i organom administracji 
postulatów oraz opinii w sprawach weteranów misji;
3/ rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalnobytowych 
weteranów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów 
poszkodowanych w tych misjach;
4/ inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby pomocy dla osób 
określonych w pkt. 3;
5/ organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, a także 
współuczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć poświęconych roli ONZ 
i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa oraz udziałowi 
obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w misjach;
6/ zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do 
organów władz samorządowych;
7/ umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w 
środowisku weteranów misji;
8/ nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, 
związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą; 

9/ prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania 
oraz doskonalenia zawodowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz uprawnień weteranów i weteranów poszkodowanych;
10/ organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na 
misjach Żołnierzy;
11/ organizowanie i współuczestnictwo w przygotowaniach imprez 
rozrywkowych oraz rekreacyjnych służących integracji środowisk 
kombatanckich;
12/ organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw a także udział w 
przedsięwzięciach poświęconych roli Polski w misjach poza granicami kraju 
służących zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa;
13/ popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, osiągnięć i 
doświadczeń Polski w organizowanych przez międzynarodową społeczność 
misjach na świecie;
14/ organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na 
obszarach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Wojskowych;
15/ udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi 
weteranów misji w innych krajach;
16/ publikowanie książek, broszur, artykułów, relacji ze spotkań 
dotyczących misji ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

30

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- organizowanie uroczystości patriotycznych w szczególności poświęconych upamiętnieniu żołnierzy 
Wojska Polskiego, którzy oddali życie w służbie pokoju oraz udział w uroczystościach patriotycznych 
organizowanych przez władze państwowe i inne związki i stowarzyszenia weteranów i kombatantów;
- monitorowanie wdrażania w życie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz 
inicjowanie i stymulowanie wprowadzania poprawek do ww. ustawy;
- monitorowanie sytuacji materialnej weteranów działań poza granicami Państwa oraz rodzin 
weteranów, którzy polegli na misjach i udzielanie im w miarę możliwości pomocy;
- stymulacja aktywności społecznej weteranów misji poza granicami Państwa a w szczególności 
członków stowarzyszenia;
- prowadzenie lekcji wychowania patriotycznego w szkołach podstawowych, średnich oraz zajęć ze 
studentami na wyższych uczelniach;
- popularyzacja udziału Polaków w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych po egidą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji ponadnarodowych i promocja 
stowarzyszenia w kraju i zagranicą;
- stymulowanie badań naukowych zajmujących się problematyką działań pokojowych, humanitarnych i 
stabilizacyjnych oraz pomoc studentom i młodym naukowcom w pisaniu prac licencjackich, 
magisterskich i innych prac naukowych;
- organizowanie konferencji naukowych na różne tematy związane z problematyką misji poza granicami 
państwa;
- organizowanie pomocy dla ludności dotkniętej konfliktami i klęskami żywiołowymi, w szczególności w 
miejscach stacjonowania i służby polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Prowadzenie spotkań, 
pogadanek i lekcji 
wychowania 
patriotycznego z 
młodzieżą w szkołach 
podstawowych i średnich 
oraz zajęć ze studentami 
na wyższych uczelniach. 
Popularyzacja oraz 
pozyskanie akceptacji 
społecznej dla udziału 
Polaków w misjach 
pokojowych, 
stabilizacyjnych i 
humanitarnych po egidą 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz 
innych organizacji 
ponadnarodowych i 
promocja stowarzyszenia 
w kraju i zagranicą. 
Stymulowanie badań 
naukowych zajmujących 
się problematyką działań 
pokojowych, 
humanitarnych i 
stabilizacyjnych oraz 
pomoc studentom i 
młodym naukowcom w 
pisaniu prac licencjackich, 
magisterskich i innych 
prac naukowych oraz 
organizowanie konferencji 
naukowych na różne 
tematy związane z 
problematyką misji poza 
granicami państwa.

85.60.Z

działalność na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych

Organizowanie 
uroczystości 
patriotycznych w 
szczególności 
poświęconych 
upamiętnieniu bohaterów 
walk o niepodległość oraz 
żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy oddali 
życie w służbie pokoju 
oraz udział w 
uroczystościach 
patriotycznych 
organizowanych przez 
władze państwowe i inne 
związki i stowarzyszenia 
weteranów i 
kombatantów. Pomoc 
organizacjom 
kombatanckim w 
prowadzeniu działalności 
statutowej oraz przy 
organizacji uroczystości 
kombatanckich i 
manifestacji 
patriotycznych na terenie 
całego kraju oraz za 
granicą.

94.99.Z

Druk: NIW-CRSO 6



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) 191 721,40 zł

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

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą

Organizowanie pomocy 
dla uchodźców oraz 
ludności dotkniętej 
wojnami, konfliktami 
zbrojnymi, katastrofami i 
klęskami żywiołowymi, w 
szczególności w miejscach 
stacjonowania i służby 
polskich kontyngentów 
wojskowych poza 
granicami państwa. 
Organizowanie oraz udział 
w zbiórkach publicznych 
przeznaczonych na pomoc 
dla rodzin ofiar wojen i 
konfliktów zbrojnych 
zwłaszcza dzieci w różnych 
rejonach świata oraz 
zakup niezbędnych 
środków w celu niesienia 
pomocy humanitarnej dla 
ludności dotkniętej 
katastrofami i klęskami 
żywiołowymi.

88.99.Z

Druk: NIW-CRSO 7

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


a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 180 261,40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 11 460,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 74 121,00 zł

65 121,00 zł

0,00 zł

9 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 84 493,10 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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 21 310,30 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 35 280,80 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

1 Monitorowanie sytuacji weteranów oraz udzielanie im pomocy 9 500,00 zł

2 Integracja środowiska weteranów oraz stymulacja aktywności społecznej członków Stowarzyszenia 12 500,00 zł

3 organizowanie uroczystości patriotycznych, w tym poświęconych upamiętnieniu Polaków, którzy 
oddali życie  w służbie pokoju

7 200,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26 107,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 000,00 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 76 468,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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: 122 654,03 zł 35 280,80 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

103 792,77 zł 35 280,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 861,26 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 popularyzacja udziału Polaków w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych oraz 
Stowarzyszenia w kraju i zagranicą.

6 100,00 zł

1 1. Bez wskazania celu 31 713,59 zł

2 2. Działalność statutowa Stowarzyszenia 3 567,21 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

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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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.)

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)

0,0 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)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 950,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

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
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w 
tym:

b) inne osoby 0,00 osób
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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

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

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

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)

0,00 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Stanisław Woźniak - prezes ZG
Krzysztof Adamczyk - skarbnik 

ZG Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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