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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SŁUBICE

Powiat PŁOCKI

Ulica Nr domu 1/2 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBÓW Kod pocztowy 09-533 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 24-268-37-74

Nr faksu 24-268-37-74 E-mail 
fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www www.mlodzirazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61142648200000 6. Numer KRS 0000216768

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

Iwona Grażyna Marczak Prezes Zarządu TAK

Dariusz Grzegorz Winiarski Członek Zarządu TAK

Hanna Stańczyk 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)

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Anna Smuk 
Startenwerth

Przewodnicząca Rady TAK

Ludwik Jan Ryncarz Członek Rady TAK

Joanna Maria Augustowska Członek Rady TAK

Aleksandra Maria 
Głowacka

Członek Rady TAK

Dariusz Zalewski Członek Rady TAK

Tomasz Marek Skorupski Sekretarz Rady TAK

Leszek Tadeusz Uchniewski Członek Rady TAK

Piotr Zgorzelski Członek Rady TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. WYDAWNICTWO PN.: DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY - BOGACTWEM PRZYRODY, HISTORII, MIEJSC I 
LUDZI   

O Wiśle i jej dolinie można i trzeba pisać nieskończenie
Wynika to z najprostszej konstatacji dotyczącej tej rzeki. W relacji do naszego życia jest to twór 
przyrody wieczny i jednocześnie stale zmieniający się. Powinniśmy więc dolinę i rzekę wciąż poznawać, 
utrwalać wszelkie pozytywne do niej relacje, szukać najlepszych pomysłów kontaktu z nią i wynajdywać 
okazje do wzbogacania listy korzyści związanych z wiślanym sąsiedztwem.
Ale potrzebna jest także refleksja nad faktem, że wiślane wiadomości płyną do nas nieprzerwanie na 
podobieństwo rzecznego nurtu. Corocznie ukazuje się w Polsce parę grubszych i niezliczone mrowie 
cieńszych tekstów, w różny sposób opisujących rzekę i jej otoczenie, zwykle także zawierających myśli i 
troski, propozycje i obawy, wyznania zachwytu i obietnice. Nawet piszący te słowa w tym samym 2014 
roku już dwukrotnie sięgał po pióro, by oddać naszej narodowej rzece należną uwagę.

II. WARSZTATY PN. EKOLOGICZNIE  W REGIONIE PŁOCKIM
Działania: 

1. Warsztaty pn. „Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce”
Uczestnicy: młodzież szkolna.
Termin realizacji: 14, 15, 16 sierpnia 2014 roku 
Czas spływu:  8 godzin dziennie (z przerwami na posiłek na łonie natury) - 3 dni/24 godziny / łączny czas 
pracy trenerów 48 godzin. 
• Długość trasy – 24 km.
• Sprzęt – kajaki 2 osobowe, namioty, karimaty, 
• grupa – 14 osobowa
• Baza stacjonarna w Murzynowie - Ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego - Mazowieckie 
Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie.
Ślady żerowania bobrów, dziewicze ostępy leśne, stare młyny, można zobaczyć podczas spływu 
kajakowego Skrwą od Brudzenia do położonego nad brzegiem Zalewu Włocławskiego Murzynowa.
Na warsztaty składają się: spływ kajakowy i warsztaty terenowe po BPK. 

Warsztaty prowadzone w formie spływów kajakowych, zajęć rowerowych, pieszych oraz edukacyjnych.

2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. "Zielona energia"  
Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna.
Miejsce: na terenie placówki przedszkolnej lub szkolnej zgłaszającej chęć przeprowadzenia warsztatów. 

Celem warsztatów jest poznanie zasad wykorzystania prądu oraz jego produkcji z energii wiatru, 
biomasy, słońca. 
Zastosowane metody były dostosowane do grupy odbiorców. 

Główne cele warsztatów: 
Zwrócenie uwagi na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii 
dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Celem szczegółowe:
- poznanie zasad wykorzystania prądu oraz jego produkcji z energii wiatru,
- poznanie możliwości skorzystania z energii słonecznej w domu, szkole, zakładzie pracy, instytucji w 
warunkach Mazowsza,
- poznanie budowy i zasad  działania instalacji solarnej,
- praktyczne zaprojektowanie instalacji solarnej w domu, miejscu pracy, a także wykonanie instalacji 
własnymi siłami, kupując potrzebne materiały, urządzenia do wykonania instalacji solarnej,
- poznania źródeł finansowania instalacji solarnych
- zapoznanie się z obsługą i konserwacją instalacji solarnej.

3. Warsztaty pn. „Przybliżymy Wisłę dzieciom i młodzieży” 
Liczba warsztatów - 6
Miejsce: Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, tereny nadwiślańskie Powiatu Płockiego. 
Metody i techniki:
- prezentacja, 
- burza mózgów,
- praca w grupach,
- dyskusja,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty terenowe, badania. 

III. „Przybliżymy Wisłę”
Projekt realizowany w okresie od 14 kwietnia do 12 grudnia  2014r.
Celem projektu było:
 promocja walorów turystycznych, historycznych, krajobrazowych i kulturalnych rzeki Wisły - obszaru 
powiatu płockiego,
 tworzenie trwałych kontaktów i budowanie obywatelskiego społeczeństwa w powiecie płockim,
 wykorzystywanie regionalnej specyfiki historycznego obrazu kulturowego w budowaniu nowej, 
otwartej tożsamości regionalnej,
 rozwój indywidualności twórczych, doskonalenie warsztatu, 
 zaciekawienie młodzieży historią i związkami ich miejscowości, z rzeką Wisłą,
  poznanie miejscowego dziedzictwa rzeki Wisły, 
 poznanie walorów turystycznych, historycznych, krajobrazowych i kulturalnych Wisły w Regionie 
Płockim, 
 zaciekawienie młodzieży związkami ich miejscowości z Wisłą,
 odkrywanie zapomnianych historii, zwyczajów z terenów rzecznych,
 objęcie ochroną dziedzictwa kulturowego Wisły w regionie płockim.
 przywrócenie społecznościom lokalnym, świadomości i wiedzy o wartości Wisły, umożliwiającej 
zrozumienie jej wyjątkowej roli w kulturze,
 zaciekawienie mieszkańców powiatu płockiego historią i związkami powiatu płockiego z Wisłą,
 przedstawienie kulturotwórczej roli rzeki,
 wskazanie problemu ginącego dziedzictwa rzeki Wisły,
 popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych Wisły i chroniącym jej dziedzictwo kulturowe.
Zakładane cele zostały realizowane poprzez przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 145 osób 
z powiatu płockiego pn. „Przybliżymy Wisłę młodzieży” a także opracowanie i wydrukowanie publikacji 
pn. „Dolina Środkowej Wisły – bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi”. 
REzultaty projektu:
1. Uczestnictwo w projekcie przedstawicieli gmin z terenu powiatu płockiego.
2. 145 uczestników warsztatów terenowych „Przybliżymy Wisłę młodzieży”.
3. Opracowanie i wydrukowanie wydawnictwa pn. „Dolina Środkowej Wisły – bogactwem przyrody, 
historii, miejsc i ludzi” w nakładzie 700 egz. przedstawiającego wartości kulturowe i przyrodnicze Wisły.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla 145 osób z powiatu płockiego pn. „Przybliżymy 
Wisłę młodzieży”,
5. Promocja walorów turystycznych, historycznych, krajobrazowych i kulturalnych rzeki Wisły - obszaru 
powiatu płockiego.
6. Objęcie ochroną dziedzictwa kulturowego Wisły w regionie płockim oraz poznanie walorów 
turystycznych, historycznych, krajobrazowych i kulturalnych Wisły w Regionie Płockim przez odbiorców 
wydawnictwa pn. „Dolina Środkowej Wisły – bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi”.

IV. DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - 2014
"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 

Druk: MPiPS 3



Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem".
Działania w okresie od 15.06.2014r. do 31.01.2014r.
Liczba uczestników: ponad 1000 osób.
Wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest 
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują 
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Program skierowany był do organizacji i instytucji oraz grup, które mają siedzibę w gminach: Brudzeń 
Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, 
Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, Sanniki, Mochowo, Gozdowo, Sierpc, Iłów, Rybno, 
Miasto: Sierpc i Gąbin, lub planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
8 projektów otrzymało dofinansowanie na realizację projektów:

1. Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy – artystyczne opowieść - Ochotnicza Straż Pożarna w 
Radzanowie - 5500,00 zł

2. Droga do Wolności - Fundacja Edu-Inicjatywa - 4400,00 zł

3.Głosujesz lub nie - twój wybór - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ - SYGIETYŃSKIEJ W 
CIESZEWIE NIEFORMALNA GRUPA ZRÓBMY TO... - 4000,00 zł

4. Siłownia pod chmurką - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach - Grupa Nieformalna "Cieślanie" - 
4000,00 zł

5. "Świętujemy zwycięstwo demokracji w miejscu urodzin Lecha Wałęsy" - STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ SOBOWA - 3800,00 zł

6. Z kart historii - Szkoła Podstawowa w Słubicach Młodzież Wolności - 3000,00 zł

7. TEATR INSPIRACJI - Zespół Szkół w Rybnie Stokrotki - grupa nieformalna samorządu uczniowskiego 
2500,00 zł

8. "Moja miejscowość przed i po 1989 roku”- cykl konkursów i debat przybliżających najnowszą historię 
Fundacja na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego ,,Razem Łatwiej'' - 2500,00 zł

V. Program Stypendiów Pomostowych
 Partnerzy: Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem", Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
• Edycja - 2014/2015
Komisja Stypendialna przyznała 2 stypendia pomostowe:
Natalii Kowalskiej
Przemysławowi Banasiak

VI. Program stypendialny AGRAFKA
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji 
Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.
• Edycja 2014/2015
Komisja Stypendialna w Warszawie przyznała stypendium Bartoszowi Ikier na rok akademicki 
2014/2015.

VII. Dzień dla Społeczności (Community Day) w dniu 7 maja 2014r.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland 
Sp. z o.o. w Płocku zorganizowała w dniu 7 maja 2014 roku akcję wolontarystyczną.
Partnerami projektu oraz uczestnikami akcji byli wolontariusze - pracownicy płockiej fabryki Levi 
Strauss Poland w Płocku, wolontariusze Fundacji „Młodzi Razem”, Nadleśnictwo Płock, Regionalne 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, Mazowiecki Zespół 
Parków Krajobrazowych.
 Celem naszych działań było propagowanie idei wolontariatu pracowniczego a przede wszystkim 
wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz Regionu Płockiego, poprzez:
- Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO,
- Sprzątanie terenów bulwarów i plaży nad Wisłą,
- Sprzątanie terenów leśnych: Lasy na terenie Leśnictwa Brwilno, Lasy na terenie Leśnictw Miszewo i 
Podgórze,
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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)

14000

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Łącznie w akcji wzięło udział około 400 osób.
 Misją programu jest pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co 
prowadzi do zaangażowania się pracowników w społeczności lokalne, do budowania wizerunku biznesu 
odpowiedzialnego społecznie. Polega na umożliwianiu pracownikom firmy działań wolontarystycznych 
na rzecz organizacji społecznych oraz środowiska lokalnego.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta 
ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz regionu Płockiego.

VIII. VII. „FIO-Mazowsze Lokalnie”
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” jest Ambasadorem programu na terenie 
powiatu płockiego.
Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje 
o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze 
Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych 
wnioskodawców),
– ocena merytoryczna wniosków,
– udział w ewaluacji Programu.
Celem programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” jest wspieranie inicjatyw angażujących społeczności lokalne 
w działania na rzecz dobra wspólnego. Mikrodotacje, wysokości do 5000 zł mają być wsparciem dla 
mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 
społecznościach żyło się lepiej. 
W latach 2014 - 2016 przeznaczonych na ten cel będzie ponad 2 100 000 zł !!!
Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i 
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ogłosiła w 2014 roku konkurs dla młodych 
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz samopomocowych, w którym będzie można starać 
się o dotację do 5 000 zł na lokalne działania lub rozwój organizacji.
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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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Fundacja realizuje swoje 
cele na rzecz społeczności 
lokalnej, zwłaszcza na rzecz 
dzieci i młodzieży. 
Wszystkie działania 
realizowane przez Fundację 
prowadzone są w formie 
nieodpłatnej, poprzez 
warsztaty, działalność 
wydawniczą  -skierowane 
do dzieci i młodzieży. 
W2014 roku 
zrealizowaliśmy projekt pn. 
„Przybliżymy Wisłę”, który 
umożliwił dzieciom i 
młodzieży zdobycie wiedzy 
nt. wpływu Wisły na 
powstanie miast i wsi w 
Regionie Płockim. 
Dowiedzieli się o ważnej w 
wiekach minionych, a 
zapomnianej dziś, 
transportowej i 
komunikacyjnej roli Wisły. 
Przybliżona została im 
historia flisactwa, 
szkutnictwa i handlu 
wiślanego, które stanowią 
mniej znaną część 
dziedzictwa kulturowego 
dawnej Polski. 
Korzyści z realizacji projektu 
to - budowanie dobra 
wspólnego, wzrost 
aktywności społecznej i 
wzmocnienie więzi 
międzypokoleniowej, 
poznanie historii regionu, 
nauka jak promować siebie 
i region.
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja realizuje swoje 
cele na rzecz społeczności 
lokalnej, zwłaszcza na rzecz 
dzieci i młodzieży. 
Wszystkie działania 
realizowane przez Fundację 
prowadzone są w formie 
nieodpłatnej, poprzez 
warsztaty, konkursy, 
działalność wydawniczą 
skierowane do dzieci i 
młodzieży.  W2014 roku 
zrealizowaliśmy projekt pn. 
„Ekologicznie w regionie 
płockim" skierowany do 
dzieci z przedszkoli, 
uczniów szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z 
terenu subregionu 
zachodniego woj. 
mazowieckiego. Głównym 
celem było zwrócenie 
uwagi na konieczność 
rozwoju nowych technologii 
przyjaznych środowisku – 
OZE, pokazanie korzyści 
wynikających z 
zastosowania odnawialnych 
źródeł energii oraz 
pokazanie jak szczególną 
rolę w środowisku 
przyrodniczym i życiu ludzi 
pełnią wody.
Bardzo ważne dla 
uczestników zadania czyli 
dzieci i młodzieży były 
planowane formy realizacji 
warsztatów tj. warsztaty 
stacjonarne podczas 
których zdobyli oni 
podstawową wiedzę nt. 
OZE, gospodarki odpadami i 
ochrony wód oraz 
terenowe podczas których 
mogli sami zrobić coś dla 
środowiska przyrodniczego, 
tj. sprzątanie rzeki Skrwy, 
terenów nadwiślańskich 
oraz samemu dokonać 
badania wód: rzek, stawów, 
zbiorników wodnych.
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promocja i organizacja wolontariatu Działania w formie 
wolontariatu 
pracowniczego skierowane 
są do osób dorosłych i 
prowadzone są 
nieodpłatnie. Misją 
programu jest pogłębianie 
dialogu firmy z 
pracownikami, z jej 
najbliższym otoczeniem, co 
prowadzi do 
zaangażowania się 
pracowników w 
społeczności lokalne, do 
budowania wizerunku 
biznesu odpowiedzialnego 
społecznie. Polega na 
umożliwianiu pracownikom 
firmy działań 
wolontarystycznych na 
rzecz organizacji 
społecznych oraz 
środowiska lokalnego.
 
Dzięki wolontariatowi 
pracownicy podnoszą swoje 
kwalifikacje, zdobywają 
nowe umiejętności, wzrasta 
ich zaangażowanie w 
sprawy firmy oraz regionu 
Płockiego. Partnerami 
inicjatywy oraz 
uczestnikami byli 
wolontariusze - pracownicy 
płockiej Fabryki Levi Strauss 
Poland w Płocku, 
Nadleśnictwa Płock, 
Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Płocku, 
Mazowieckiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych 
oraz wolontariusze z 
Regionalnego Centrum 
Edukacji Ekologicznej w 
Płocku i Fundacji „Młodzi 
Razem”.  Akacja 
wolontariatu 
pracowniczego 
koordynowana przez nasza 
Fundację pokazuje, że firmy 
świadome swojej 
odpowiedzialności za 
lokalne środowisko 
angażują się społecznie, a 
programy społeczne 
wspierane przez firmy 
przynoszą korzyści zarówno 
społecznościom jak i 
przedsiębiorstwom.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 95,109.86 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 69,589.52 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) 25,520.34 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 35,873.29 zł

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)

87,410.23 zł

0.00 zł

0.00 zł

7,699.63 zł

0.00 zł

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

4.1. 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 25,100.00 zł

95,109.86 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 95,109.86 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,368.55 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,368.55 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

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: 

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 Działalność statutowa tj. programy edukacyjne realizowane przez Fundację 1,368.55 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

0.00 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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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

10.0 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

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 
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)

500.00 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 26,059.51 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26,059.51 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

217.16 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

456.00 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 

Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

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