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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SOCHACZEW

Powiat SOCHACZEWSKI

Ulica SŁOWACKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 14

Miejscowość SOCHACZEW Kod pocztowy 96-500 Poczta SOCHACZEW Nr telefonu 501542564

Nr faksu E-mail biuro@popps.org.pl Strona www www.popps.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14700737600000 6. Numer KRS 0000487697

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

Agnieszka Ptaszkiewicz Prezes Zarządu TAK

Alicja Korkosz Wiceprezes Zarządu TAK

Łukasz Popowski Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Mikołajczyk Członek Zarządu TAK

Sebastian Wiśniewski Członek Zarządu TAK

Anna Groszyk Członek Zarządu 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

Andrzej Nowak Przewodniczący TAK

Szymon Drzazga Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Małgorzata Hetman Członek TAK

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Porozumienie w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zaangażowane było w realizację 
następujących projektów i programów:
1. Projekt „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego”

W ramach dotacji otrzymanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowano 
szereg działań, których celem było nieustanne wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych 
powiatu sochaczewskiego. Jest to kontynuacja inicjatyw podjętych przez POPPS w poprzednich latach. 
Całość projektu składała się na następujące aktywności:

1) III Jarmark Pozarządowy

11 września odbyła się trzecia edycja Jarmarku Pozarządowego, która zgromadziła osiemnastu 
wystawców, co stanowi dotychczasowy rekord. Impreza wpisała się już do letniego kalendarza 
wydarzeń odbywających się w Sochaczewie i jest okazją do podzielenia się przez wszystkie organizacje 
pozarządowe swoim dorobkiem, bieżącymi osiągnięciami i planami na przyszłość.

2) VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

9 grudnia odbył się kolejny Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, którego 
gościem specjalnym był Krzysztof Olkowicz, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówił o roli 
sektora pozarządowego we współczesnym świecie. Ponadto odbyło się podsumowanie mijającego roku 
w POPPS oraz uroczyste podsumowanie konkursu „Działaj Lokalnie”. Ponadto Walny Zjazd gromadząc 
najbardziej aktywnych działaczy pozarządowych jest dobrym miejscem poznawania ludzi i wymiany 
doświadczeń.

3) Pomoc prawna i księgowa

Te dwie klasyczne formy wsparcia organizacji członkowskich POPPS są niezwykle ważne dla stabilnego 
działania aktywnych fundacji i stowarzyszeń działających w powiecie sochaczewskim. Zapewnienie tych 
usług uwalnia je z uciążliwych kosztów i obowiązków, dzięki czemu mogą skupiać się na swojej 
zasadniczej działalności.

4) Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zespołu POPPS

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne to niezwykle ważny element dla jakości działania zespołu POPPS. 
Dzięki niemu opracowywane są koncepcje działania i plany na przyszłość. Jednocześnie elementy 
integracyjne wpływają na konsolidację zespołu. Trzydniowe szkolenie, które miało miejsce w lipcu w 
Korfowem służyło właśnie tym celom.

5) Szereg szkoleń i doradztwo

W ramach projektu przeprowadzono następujące dwa szkolenia: Szkolenie dla przedstawicieli 
samorządów (prawne aspekty współpracy z sektorem); Obsługa nowych mediów i prowadzenie działań 
promocyjnych w nowych mediach elektronicznych oraz doradztwo dla organizacji członkowskich.
 
Zaplanowane w zadaniu działania  promowały działalność organizacji pozarządowych w społeczności 
powiatu, informowały o specyfice ich pracy oraz ofercie dla mieszkańców powiatu. Zadanie 
oddziaływało na społeczność lokalną powiatu w sposób bezpośredni, poprzez wydanie kwartalnika 
Aktyw, który był dystrybuowany również w miejscach dostępnych dla mieszkańców. W realizacji 
zadania POPPS wielokrotnie współpracował z lokalnymi  samorządami w ramach nieformalnego 
partnerstwa, korzystając z ich wsparcia np. technicznego, promocyjnego. Dla przedstawicieli samorządu 
dedykowane było specjalne działanie, mające na celu wymierne ich wsparcie.  Realizacja zadania miała 
wpływ na wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, jako podmiotów zdolnych do 
współdziałania z pozostałymi podmiotami życia publicznego, aktywnych i odpowiedzialnych organizacji 
mających znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności.

2. Działaj Lokalnie – Lokalny Konkurs Grantowy

POPPS jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie przeprowadził po raz pierwszy konkurs „Działaj 
Lokalnie”. Warunkiem ogłoszenia konkursu było zgromadzenie wkładu własnego w pełnej wysokości. 
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To było niezmiernie trudne zadanie. Wytypowaliśmy firmy działające w powiecie sochaczewskim do 
których zwróciliśmy się o darowizny finansowe. Przygotowane zostały oferty współpracy. Członkowie 
zespołu Działaj Lokalnie odbyli kilkanaście spotkań z przedstawicielami tych firm. Z wielkim trudem 
udało się pozyskać wkład własny w wymaganej kwocie. Nabór wniosków trwał od 15 czerwca do 15 
lipca 2016 r. Przyznanie grantów poprzedziła wytężona praca członków POPPS. Dzięki spotkaniom 
konsultacyjnym i indywidualnemu doradztwu udało się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem 
organizacji oraz grup nieformalnych działających w powiecie sochaczewskim. W rezultacie, w konkursie 
zostało złożonych 6 wniosków, a po ocenie formalnej i merytorycznej do dofinansowania 
zakwalifikowało się pięć z nich z następujących gmin: Iłów, Rybno, Brochów, Teresin oraz Miasto 
Sochaczew. Dofinansowaliśmy niezmiernie ciekawe inicjatywy kwotą 7 tys., a wartość realizowanych 
działań to kwota ponad 20 tys. zł. 
Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje i grupy nieformalne:
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Magia olenderskich powideł;
• Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rybno – Rybno aktywne będzie pozytywne;
• Grupa nieformalna Klub Na Obcasach – Zręczne ręce – warsztaty twórcze rękodzieła artystycznego;
• Grupa nieformalna Kobiety z Wólki i Olszowca – Nauka nie idzie w las, na naukę znajduj czas;
• Grupa nieformalna Wesoła Chata – Pogadamy Podziergamy – spotkania przy szydełku.

Projekty zrealizowane w pierwszej edycji konkursu Programu „Działaj Lokalnie” w naszym powiecie 
miały wymiar integrujący pokolenia i służyły budowaniu rzeczywistych więzi między członkami 
społeczności. W każde działanie angażowane były całe społeczności, media, firmy i samorządy. W 
działaniach projektowych wzięło udział w sumie ok.  600 osób. Konkurs był sfinansowany ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedsiębiorców i osoby prywatne oraz wsparty przez 
samorządy. Jesteśmy dumni z efektów pierwszej edycji konkursu w programie „Działaj Lokalnie. 
Wspierając inne stowarzyszenia i fundacje wyrażamy przekonanie, że nasze inicjatywy wpływają na 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a sam program „Działaj Lokalnie” stanie się stałym elementem 
na mapie wydarzeń społeczno-kulturalnych powiatu sochaczewskiego. Widzimy, jak ogromna jest 
potrzeba działań aktywizujących lokalne społeczności. Warto działać lokalnie, to daje siłę i energię, 
pozwala spotkać pozytywnych i chętnych do pracy ludzi. Rodzą się nowe pomysły i ogromna wola do 
działania. 

3. FIO Mazowsze Lokalnie

W styczniu 2016 r. POPPS zostało ambasadorem Programu FIO-Mazowsze Lokalnie – jedynym w 
powiecie sochaczewskim. Na podstawie porozumienia zawartego z operatorem Programu FIO 
Mazowsze Lokalnie - Stowarzyszeniem „Europa i My” w skład zespołu ambasadorów weszły Agnieszka 
Ptaszkiewicz i Ewa Prengowska. Ich głównym zadaniem  było upowszechnianie informacji o Programie i 
możliwościach aplikowania w nim zainteresowanych organizacji, grup nieformalnych czy grup 
samopomocowych oraz pomoc operatorowi FIO Mazowsze Lokalnie w realizacji Programu.  POPPS 
zorganizowało trzy spotkania informacyjne oraz udzieliło licznych konsultacji telefonicznie i e-mailowo, 
w wyniku czego do konkursu złożone zostały 4 wnioski. Jeden z nich znalazł się w gronie laureatów i 
otrzymał wnioskowaną dotację w wys. 5000,00 zł. Był to wniosek ówczesnej grupy nieformalnej Wesoła 
Chata, która min. dzięki udziałowi w konkursie aktualnie jest aktywnie działającą w powiecie fundacją. 
Ambasadorki Programu brały udział w podsumowaniu trzech lat konkursu FIO - Mazowsze Lokalnie - 
"Detonator społeczny" w Warszawie, jakie miało miejsce w listopadzie 2016 r. 

4. Inne działania związane z realizacją celów statutowych:

Wsparcie finansowe organizacji członkowskiej:

Fundacja AMIGO poprzez POPPS otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w pierwszej edycji Giving 
Circle. Fundacja przygotowała projekt, którego celem było wsparcie rozwoju dzieci z różnego rodzajami 
niepełnosprawności podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z użyciem psów. Projekt został 
zaprezentowany na Forum Darczyńców. Fundacji udało się zebrać fundusze w wysokości 5842,50, które 
uchwałą Zarządu Porozumienia przekazano w całości Fundacji AMIGO tytułem darowizny. Projekt był 
realizowany dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 4 do 12 lat, posiadających orzeczenia o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej z Klasami Przedszkolnymi w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, 
pow. sochaczewski. Rezultaty zajęć zostały osiągnięte. Dzieci stały się bardziej otwarte w różnych 
sytuacjach obcowania z psem, inicjowały różne aktywności. Nauczyły się rozróżniać kolory i kształt (te, 
które ich nie znały lub myliły). Otwarcie się dzieci i chęć inicjowania aktywności jest efektem 
długotrwałym, które daje możliwość szybszej nauki i lepszych kontaktów między dziećmi. Po 
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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 faktycznie 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)

1000

50

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zakończeniu realizacji projektu Fundacja AMIGO przedstawiła rozliczenie z otrzymanych środków 
darowizny. 

Nowi członkowie POPPS

Do zespołu POPPS w ciągu 2016 roku dołączyły następujące organizacje: Fundacja Niepokalanej z 
Teresina (zajmuje się pomocą rodzinom, osobom wykluczonym społecznie w sferze materialnej, 
psychologicznej i duchowej, a także wspieraniem tradycji i kultury polskiej oraz wychowaniem dzieci i 
młodzieży), Fundacja Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży M.A.M. z Przęsławic (zajmuje się  
propagowaniem idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa, wspiera rozwój 
dziecka oraz promuje zdrowy styl życia rodziny, wzmacniając przy tym aktywność społeczną),  
Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” z Janowa (głównymi założeniami działalności stowarzyszenia 
są: czynne uczestnictwo w życiu parafii św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, zacieśnianie więzi 
społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, organizowanie czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży w okresie wakacyjnym lub innym wolnym od nauki, działalność charytatywna, czy 
działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej oraz ochrona lokalnego dziedzictwa 
kulturowego). Tym samym z końcem roku POPPS składał się z siedemnastu organizacji pozarządowych z 
całego powiatu sochaczewskiego. 

Kampania 1%

POPPS złożył wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w „Konkursie na wsparcie lokalnych 
kampanii na rzecz pozyskania 1% przez Ośrodki Działaj Lokalnie” w roku 2017. Wniosek został 
pozytywnie oceniony przez Akademię i Porozumienie otrzyma 1705,00 zł na kampanię, która będzie 
realizowana w 2017 roku.

Szkolenia

Wraz z Federacją Mazowia przeprowadzono szkolenia:
 „Fundraising – czyli o relacjach, które zmieniają świat na lepszy” oraz szkolenie ze współpracy z lokalną 
społecznością  „Społeczność lokalna – sojusznik czy wskaźnik”
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Wzmocnienie potencjału i 
profesjonalizacja działań 
organizacji pozarządowych 
działających w powiecie 
sochaczewskim, w tym 
głownie organizacji 
członkowskich 
Porozumienia.
Integracja sektora 
pozarządowego z terenu 
powiatu sochaczewskiego 
(w tym organizacji spoza 
POPPS) oraz kreowanie 
pozytywnego wizerunku 
organizacji pozarządowych 
w społeczności powiatu 
sochaczewskiego.
Wzrost zaangażowania 
organizacji pozarządowych 
we wspólne działania na 
rzecz wzmacniania roli 
sektora pozarządowego w 
życiu publicznym powiatu 
sochaczewskiego.
Promocja działalności 
organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu 
sochaczewskiego.
Wzmacnianie dialogu 
międzysektorowego, w 
szczególności współpracy 
między sektorem 
pozarządowym i 
publicznym.
Wspieranie organizacji 
członkowskich 
Porozumienia oraz innych 
organizacji pozarządowych 
poprzez działalność 
szkoleniową, doradczą, 
usługową, wsparcie 
rzeczowe i finansowe.

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Pełnienie funkcji 
Ambasadora programu FIO-
Mazowsze Lokalnie i 
współpraca z operatorem 
programu w prowadzeniu 
konkursu grantowego w 
ramach programu. 
Działanie  na rzecz 
zwiększenia zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publiczne, szczególnie w 
małych społecznościach 
lokalnych. 
Prowadzenie konkursu 
grantowego Działaj Lokalnie 
- celem programu jest 
wspieranie i aktywizowanie 
lokalnych społeczności na 
terenach wiejskich i w 
małych miastach poprzez 
projekty obywatelskie, 
które służą pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych i 
poprawie jakości życia oraz 
przyczyniają się do budowy 
kapitału społecznego.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 46,399.56 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46,399.56 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 14,902.50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

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

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

46,359.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 innych zwolnień, jakich: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 31,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

46,359.90 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 46,359.90 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

39.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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.)

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 zatrudnione 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

7.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

17.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

9.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 35,708.64 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35,708.64 zł

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

637.65 zł

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

1,500.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Agnieszka Ptaszkiewicz 
Alicja Korkosz

13.07.2017
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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