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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji FUNDACJA  JEDYNKA  DZIECIOM 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj                 POLSKA Województwo            POMORSKIE Powiat       TCZEWSKI 

Gmina    PELPLIN Ulica     SAMBORA  Nr domu    5  A Nr lokalu  ---------------------------------------------- 

Miejscowość    PELPLIN Kod pocztowy   83- 130 Poczta     PELPLIN Nr telefonu    58  536 17  68 

 Nr faksu    58 536 17 68 E-mail  JEDYNKADZIECIOM@PELPLIN.PL Strona WWW  FUNDACJAJEDYNKADZIECIOM.PELPLIN.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

21.05.2012 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

18.06.2014 

5. Numer REGON 221664423 6. Numer KRS  0000421429 

za rok  2014 
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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 

MARZENNA, BARBARA 
MODRZEJEWSKA   

PREZES  

EDYTA KREJA WICEPREZES  

JOANNA JABŁOŃSKA CZŁONKINI ZARZĄDU  

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 

MIROSŁAW CHYŁA  
PRZEWODNICZĄCY 
RADY  

KRZYSZTOF, 
WALDEMAR URBAN   

WICEPRZEWODNICZĄ
CY  

ELŻBIETA GUZ 
 
DOROTA, HONORATA 
SAKOWSKA 
 
KRYSTYNA, MARIA 
GIERSZEWSKA 

 

 

 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.  
2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony     praw dziecka. 
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a 
także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

4. Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym.  
6. Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.  
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  
8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego.  
9. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw 

społecznych.  
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej i kulturowej.  
11. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami oraz równych praw kobiet i 
mężczyzn.  

12. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.   

13. Działalność charytatywna.  
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

1. Organizowanie i finansowanie m.in.:  

 działalności: edukacyjnej, kulturalnej, regionalnej, promocyjnej, 
turystycznej, ekologicznej, sportowej, prozdrowotnej, 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej, 
charytatywnej i na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego,                                                   a także rozwijanie 
bazy lokalowej oraz zasobów materialnych i kapitału 
społecznego  Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie; 

 szkoleń, konferencji, seminariów,  doradztwa, warsztatów, 
konkursów, kolonii, obozów, wycieczek, turnusów 
rehabilitacyjnych, akcji i kampanii, przygotowania                                          
i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych 
oraz popularyzatorskich, zbiórek rzeczowych i finansowych;  

2. Współpracę, wymianę doświadczeń i zgłaszanie wniosków 
organizacjom, organom i instytucjom odpowiedzialnym za działania 
w obszarze celów Fundacji.   

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

 
Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 
Realizacja projektu,,Na scenie życia czyli aby nam się chciało chcieć”w ramach Programu OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY ,,Równać 

szanse”P-AFW w wysokości  40 000 zł ( II transza od lutego 2014 r. 20 000 zł) dla grupy 25 młodych osób w wieku 13-19 lat. Okres realizacji 

od lipca 2013 r. do listopada 2014 r. Cele projektu:   

 -kształcenie u młodych ludzi umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta poprzez włączanie jej w proces poznawania 

środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron; 

-kształcenie umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i 

harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów 

życiowych; 

- kształcenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych z ludźmi i instytucjami, a 

także rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

-wzrost przekonania o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w 

rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie za pośrednictwem projektu możliwości odniesienia osobistego sukcesu 

Zorganizowano debatę oksfordzką  młodzieży z radnymi, Maraton Pisania Listów Amnesty International. 

Zrealizowano warsztaty z pisania projektów. Uczestnicy napisali swój projekt ,,Fireshow”, nauczyli się nowej umiejętności- teatru ognia, 

zakupili niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów, dali pokaz mieszkańcom Pelplina na ulicy miasta i podczas Jarmarku 

Cysterskiego. 

Zrealizowano warsztaty szczudlarskie, zakupiono 8 par szczudeł, uszyto stroje i młodzież wzięła udział w Dniach Pelplina oraz  Jarmarku 

Cysterskim. 

Zorganizowano Koncert Zespołu Kabanos w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. 

Odbyły się wyjazdy edukacyjne do Opalenia, Jantara, Tczewa, Gniewa. 

 Na zakończenie projektu uczestnicy wzięli udział w głównym widowisku podczas Jarmarku Cysterskiego ,,Jako w niebie tak i …..” 

Realizacja projektu ,, Z historią za pan brat” w ramach dotacji gminy Pelplin. Kwota dofinansowania: 2800 zł. Czas trwania operacji od 

kwietnia 2014 do października 2014. Celem zadania było: 

-włączenie się w organizację imprezy Jarmark  Cysterski 2014 poprzez przygotowanie strojów średniowiecznych oraz elementów  

widowiska historycznego 

-zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem  zamieszkania oraz identyfikacji z imprezą promocyjną poprzez indywidualny wkład we 

wspólne dzieło; 

-pobudzanie aktywności społecznej najmłodszych mieszkańców i wzmacnianie  więzi międzypokoleniowej poprzez wspólne działanie dzieci 

i rodziców; 

- pogłębienie zainteresowań i poszerzenie wiedzy historycznej poprzez udział w Jarmarku Cysterskim 

Zadanie polegało na uszyciu 15 strojów średniowiecznych dla dzieci i dorosłych oraz nauczeniu tańca dworskiego, który został 

zaprezentowany podczas występu na Jarmarku Cysterskim. 

Realizacja  projektu „Co w Rodzinie to w Gminie”. Fundusze na realizację projektu otrzymano w ramach programu Polsko Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego w Polsce przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce a na terenie powiatu tczewskiego przez Fundację 

Pokolenia. W ramach zaplanowanych działań  zorganizowano 03.10.2014 „Marsz Wolności” aby uczcić i przypomnieć obywatelom 25 lecie 

odzyskania wolności przez Polskę. W marszu udział wzięło około 350 osób, w znacznym stopniu były to dzieci w wieku przedszkolnym wraz 

z rodzicami,   4.10.2014 odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” - rodzinny festyn w trakcie którego uczestnicy  korzystali z trampoliny, 

zabaw na zamku dmuchanym, wykonywali stempelki z ziemniaków oraz jedli przepyszną watę cukrową, które zostały zakupione z dotacji w 

wysokości 5800 zł.  Celem organizowanego pikniku było pokoleniowe zintegrowanie rodzin i zachęcenie ich do wspólnego spędzania czasu. 

Zorganizowana była również wystawa „Dary Jesieni”, w której udział brały rodziny z terenu Miasta i Gminy Pelplin. Wystawa prezentowana 

była w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. Dodatkowym atutem wystawy było zaangażowanie rodziców w dekorację wystawy. 

W listopadzie zorganizowany został koncert patriotyczny „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Koncert odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Pelplinie. Przybyłe osoby wysłuchały fragmentów słynnych arii operowych oraz tradycyjne polskie pieśni patriotyczne. Projekt był 

realizowany od września 2014 roku do listopada 2014 roku. 

Działalność  charytatywna  Projekt ,,Pomocna dłoń” realizowany przez rok szk. 2013/2014. Grupa 13 uczniów Zespołu Kształcenia i 

Wychowania nr 1 w Pelplinie pod opieką nauczycielki zorganizowała pomoc w odrabianiu zadań domowych z matematyki. Przepracowano 

271 godzin. Dodatkowe wsparcie kolegów i koleżanek z matematyki   umożliwiło promocję do następnej klasy 3 uczniom a 4 poprawiło 

oceny. 

Działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych 

Realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 ,,Jedynka Dzieciom” w 

partnerstwie z gminą Pelplin. Kwota dofinansowania 320.000 zł( I transza od września 2014 do grudnia 2014 roku 94 388,15 zł) Czas 

realizacji od września 2014 do 31 sierpnia 2015 roku. Projekt skierowany jest do 60 uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w 

Pelplinie od II klasy Szkoły Podstawowej do II klasy Gimnazjum. Zaplanowano zajęcia z logopedii, rewalidacji, zajęcia wyrównawcze z 

j.polskiego, matematyki. Innowacyjne zajęcia z nauczania ortografii i technik zapamiętywania oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Na 

lato zaplanowano Festiwal ścisło nauki i półkolonie naukowe z robotyki i eksperymentalne. 

Zbiórki Publiczne 

Zbiórka Publiczna RTI.5311.4.2013 czas trwania od stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku na terenie miasta i gminy Pelplin. Forma 

przeprowadzenia  zbiórki: sprzedaż cegiełek wartościowych. 

Celem zbiórki było wsparcie edukacji i sportu. Pozyskano 5 623,52 zł koszty 510,19 zł. Zakupiono kserokopiarki dla ZKiw nr 1 w Pelplinie. 

 

Zbiórka Publiczna 2014/603/OR czas trwania 21-22 września 2014 roku na terenie Pelplina. Forma przeprowadzenia- zbiórka do puszek. 

Nazwa zbiórki: Zbiórka na rzecz Jedynki.Cel zbiórki: wsparcie edukacji. Pozyskano: 1774,64 zł. Koszty: 209,50 zł. Dofinansowano zakup 

kserokopiarki dla ZKiW nr 1 w Pelplinie. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

Xnajbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) 
 
X gmina                                           województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
 

 powiat                                         cały kraj  
 

 kilka powiatów  poza granicami kraju                          
 

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

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

Osoby fizyczne 1200 

 
Osoby  
prawne 

12 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  

 

 

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, 
należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając odgłównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) 

kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

Pozaszkolne formy 
edukacji 
artystycznej 

85.52.Z 

nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania 
 

Działalność 

wspomagająca 
edukację 

85.60.Z 

------------------------------------------ ------------------------------------- ------------------------- 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

 

 

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 
odgłównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) 

------------------------------------------ ------------------------------------- ------------------------ 

------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------- 

   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą  

 

 

 

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 odgłównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

148.212,92 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00zł 

d) Przychody finansowe 0,23zł 

e) Pozostałe przychody 1,47zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0 , 00zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 138.208,61zł 

 109.608,61zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00  zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.800,00  zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych  20.000,00  zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
10.002,61 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
1.825,20 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
6639,59  zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
7.337,82  zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
0,00 zł 

2.4. Z innych źródeł 0,00zł 

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 , 00zł 

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 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
0 ,00zł 

2 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
0,00zł 

3 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0,00zł 

4 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
0,00zł 

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 

1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00zł 

2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00zł 

3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00zł 

4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 136.959,88 zł 0,00zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00zł 0,00zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00zł 0,00zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  

d) koszty finansowe 0,96 zł  

e) koszty administracyjne  2.217,55 zł  

f) pozostałe koszty ogółem 134.741,37 zł 0,00zł 

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

    0,00zł 
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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 0,00     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 
-> jakich? ________________________            
 

nie korzystała 

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) 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 

 

 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnionena 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 osób 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynnościcywilnoprawnych 

nie 

tak 

nie  korzystała  
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych 
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół 
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

0 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

21 osób 
Według moich kont rozrachunkowych 

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 

 

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

0 osób fizycznych 

0 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) 

 

 

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) 

45osób 

w 
tym: 

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

3osób 

b) inne osoby 42osób 

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) 

7osób 

w 
tym: 
 

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

5osób 

b) inne osoby 2osób 

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) 

23osób 

w 
tym: 
 

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

5osób 

b) inne osoby 18osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
37.650 ,02zł 

 
 

w a) z tytułu umów o pracę 0,00zł 

 nie  

nie  
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tym: 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 0,00zł 

– nagrody 0,00zł 

– premie 0,00zł 

– inne świadczenia  0,00zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 37.650,02zł 

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 0,00zł 

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

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

0,00zł 

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) 

  0,00zł 

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) 

   0,00zł 

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) 

  149,40 zł 

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

0,00zł 

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

0,00zł 

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 

0,00zł 

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 

  3.000,00zł 

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) 

Członkinie zarządu pełnią swoje funkcje wolontarystycznie. 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych    0   ,  00   zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych ------------------------------------------------------- 

nie  
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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) 

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

Kwota dotacji 

1 Z historią za pan brat Rozwój kultury w gminie Pelplin Gmina Pelplin 2800,  00   zł 

2 ---------------------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 0, 00    zł 

3 ---------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 0, 00    zł 

4 ---------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 0,  00   zł 

5 ------------------------------------ --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 0,00     zł 

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) 

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

Kwota dotacji 

1 Jedynka Dzieciom Wyrównywanie szans edukacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

94 388, 15   zł 

2 ------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 0, 00   zł 

3 ------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 0, 00   zł 

4 ------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 0, 00   zł 

5 ------------------------------ ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 0,  00  zł 

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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 0, 00   zł 

2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 0,00    zł 

3 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 0, 00   zł 

4 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 0, 00   zł 

nie  

nie  
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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 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 ----------------------------------- ----------------------------------------------- 0,00% 0,00% 

2 ------------------------------------- ----------------------------------------------- 0,00% 0,00% 

3 ------------------------------------ ------------------------------------------------ 0,00% 0,00% 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------- 

2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------- 

3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -------------------------------------- 

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) 

15.10.2014 Monitoring projektu ,,Na scenie życia czyli aby nam się chciało chcieć” przez kierownika programu Równać Szanse  
Ogólnopolski Program Grantowy 2013 w siedzibie fundacji, rozmowa z uczestnikami/uczestniczkami projektu, koordynatorką. 

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

organizacji 

 
 

M.Modrzejewska-Prezes 
E.Kreja-Wiceprezes 
J.Jabłońska-członkini zarządu 

(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

 31.03.2015 
 

(dd.mm.rrrr) 


