
Ministerstwo Rodzin, 
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 MYŚLIWIECKA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-459 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@pomaranczarnia.or
g

Strona www www.pomaranczarnia.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01082422000000 6. Numer KRS 0000211613

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

Antoni Morawski Prezes Zarządu TAK

Bernard Tabor Wiceprezes Zarządu TAK

Izabella Kapica Członek Zarządu TAK

Dorota Kosińska Członek Zarządu TAK

Ewa Ochodzka 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

Michał Rogatko Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Mońka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Robert Popadyniec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

HARCERSKA FUNDACJA TURYSTYCZNA "POMARAŃCZARNI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) Wspieranie działalności środowiska harcerskiego w II L.O. im. St. 
Batorego w Warszawie, posiadającego długie sięgające lat dwudziestych 
XX wieku tradycje “Pomarańczarni”.
b) Rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach 
harcerskich.
c) Organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako 
zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno-
krajoznawczych.
d) Organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form 
turystyki, krajowych i zagranicznych.
e) Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego.
f) Popieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach 
harcerskich i turystycznych.
g) Popieranie działań służących ochronie zabytków.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może w szczególności:
a) Nabywać na własność obiekty mogące być wykorzystane dla 
działalności statutowej lub użytkować takie obiekty na mocy innych niż 
własność tytułów prawnych. 
b) Prowadzić działalność szkoleniowo-popularyzatorską w zakresie 
krajoznawstwa i turystyki. 
c) Prowadzić działalność wydawniczą i fonograficzną.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

3

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)

1. Zespół budynków II LO im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6, wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-924

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

1. Wspieranie środowiska harcerskiego - Szczepu 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
"Pomarańczarnia"
1.1 Wsparcie merytoryczne i finansowe uroczystości i projektów związanych z działaniami na rzecz 
kultywowania historii harcerstwa
1.2 Wsparcie merytoryczne i finansowe działalności programowej i wychowawczej drużyn harcerskich i 
gromad zuchowcyh
1.3 Wsparcie organizacyjne w zakresie utrzymania strony internetowej, siedziby i magazynu środowiska 
harcerskiego
1.4 Współpraca w zakresie integracji wszystkich pokoleń środowiska harcerskiego

2. Prowadzenie i utrzymanie Harcerskiej Bazy Turystycznej "Sokołówka" w Polanicy Zdroju służącej 
środowiskom harcerskim do organizacji akcji, wyjazdów, rajdów i biwaków. Działania w tym zakresie w 
roku 2016 prowadzone były do 8 lutego 2016 r. W nocy z 8 na 9 lutego budynek mieszczący bazę 
doszczętnie spłonął.

3. Działania na rzecz reaktywacji Harcerskiej Bazy Turystycznej w Kotlinie Kłodzkiej
- współpraca z Lasami Państwowymi w zakresie możliwości odbudowy budynku w dotychczasowym 
miejscu lub najmu innego budynku na cele Bazy
- pozyskiwanie środków na rzecz reaktywacji Bazy 
- organizacja spotkań organizacyjnych i informacyjnych dla środowiska harcerskiego
- analiza możliwości zakupu budynku przez Fundację na cele reaktywacji Bazy, analiza ofert na lokalnym 
rynku nieruchomości w Kotlinie Kłodzkiej
- opracowywanie koncepcji nowej Bazy na podstawie wymogów prawnych dot. wypoczynku dzieci i 
młodzieży

4. Integracja pokoleń środowiska harcerskiego "Pomarańczarni"
- organizacja wydarzeń rocznicowych i integracyjnych
- informowanie o wydarzeniach, projektach i aktualnościach związanych ze środowiskiem
- zachęcanie do wspierania potrzeb środowiska harcerskiego - Szczepu 23 WDHiZ "Pomarańczarnia"

5. Działania na rzecz Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (Zespół Szkół nr 66)
- wsparcie działań Szczepu 23 WDHiZ na terenie szkoły
- organizacja i przyznawanie nagrody "Non Sibi" - promocja postaw aktywności społecznej wśród 
uczniów Gimnazjum i Liceum
- współorganizacja projektu remontu zabytkowego budynku Szkoły - współpraca w tym zakresie z 
Dyrekcją oraz Radą Rodziców
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Wspieranie działalności 
wychowawczej 
prowadzonej przez 
drużyny harcerskie i 
gromady zuchowe 
Szczepu 23 WDHiZ 
Pomarańczarnia, 
należące do Związku 
Harcerstwa Polskiego 
oraz Związku 
Harcerstwa 
Rzeczpospolitej: 23 
Warszawska Gromada 
Zuchenek Zaczarowany 
Las, 23 Warszawska 
Gromada Zuchów 
Tajemnicza Polana, 23 
Warszawska Gromada 
Zuchenek Mleczna 
Droga, 23 Warszawska 
Drużyna Harcerek 
Skała, 23 Warszawska 
Drużyna Harcerek 
Turnia, 23 Warszawska 
Drużyna Harcerek  
Jutrzenka, 23 WDH-y 
Warszawska Drużyna 
Harcerzy, 23 
Warszawska Drużyna 
Wędrownicza Binduga

88.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

(1) Organizacja i 
przyznawanie nagrody 
"Non Sibi" dla uczniów 
Gimnazjum i Liceum im. 
Stefana Batorego 
promującą działalność 
społeczną (2) 
Organizacja 
wolontariatu związana 
z utrzymywaniem Bazy 
Turystycznej (do II 
2016) - dzięki pracy i 
zaangażowaniu 
wolontariuszy możliwe 
było funkcjonowanie 
bazy (3) Organizacja 
wolontariatu związana 
z działaniami na rzecz 
reaktywacji Bazy (od II 
2016) - poszukiwanie 
nowego budynku, w 
którym Baza zostanie 
zreaktywowana. 
Pozyskiwanie środków 
na rzecz reaktywacji 
Bazy.

85.59.B

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W porozumieniu z 
Dyrekcją oraz Radą 
Rodziców Gimnazjum i 
Liceum im. Stefana 
Batorego Fundacja 
realizuje projekt 
przywrócenia 
zabytkowemu 
zespołowi budynków 
szkolnych wyglądu 
sprzed II Wojny 
Światowej. Projekt 
dotyczy zwłaszcza 
wnętrz budynku, 
aktualnie wysiłki są 
skupione na 
przywróceniu wyglądu 
szkolnej Auli, której 
wnętrze po 
zbombardowaniu 
zostało zniszczone, a po 
odbudowie nie 
odzyskało dawnej 
świetności. Kompleks 
budynków powstał w 
latach 1922-1924 
według projektu prof. 
Tadeusza Tołwińskiego i 
stanowi szczególny, 
unikalny przykład 
międzywojennej 
architektury. Od lipca 
2010 r. decyzją 
konserwatora zabytków 
zespół został uznany za 
zabytek.

94.12.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo Do lutego 2016 r. 
Fundacja prowadziła 
Harcerską Bazę 
Turystyczną, której 
celem było 
zapewnienie 
środowiskom 
harcerskim miejsca do 
organizacji rajdów, 
biwaków i form 
wypoczynku, oraz 
promocja wśród 
środowisk harcerskich 
Kotliny Kłodzkiej - jej 
kulturowych i 
krajobrazowych 
walorów. Z Bazy 
korzystały harcerki i 
harcerze Związku 
Harcerstwa Polskiego 
oraz Związku 
Harcerstwa 
Rzeczpospolitej. 
Zapewniała warunki do 
prowadzenia pracy 
wychowawczej metodą 
harcerską, a jej 
położenie umożliwiało 
korzystanie ze 
turystycznych szlaków 
pieszych Gór 
Bystrzyckich oraz 
sąsiednich pasm. W 
lutym 2016 r. budynek 
w którym mieściła się 
Baza spłonął.

55.20.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 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) 143,037.01 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 140,461.33 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,265.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 310.68 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 50,914.86 zł

0.00 zł

50,914.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 89,546.47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 7
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2.4. Z innych źródeł 2,575.68 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 122,137.64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 57,500.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11,178.19 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 21,467.99 zł 13,443.19 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

18,323.69 zł 11,178.19 zł

2,265.00 zł 2,265.00 zł

0.00 zł

47.00 zł

0.00 zł

832.30 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Utrzymanie Harcerskiej Bazy Turystycznej "Sokołówka" 4,964.43 zł

2 Działalność statutowa Fundacji 4,313.20 zł

3 Wspieranie programu drużyn Pomarańczarni 1,900.56 zł

1 Utrzymanie Harcerskiej Bazy Turystycznej "Sokołówka 4,964.43 zł

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

180.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z 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 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

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 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

30.00 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

30.00 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

Antoni Morawski, 10.07.2017 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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