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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "HIPODROM"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat RADOMSKI

Gmina JEDLNIA-
LETNISKO

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość SICZKI  30 Kod pocztowy 26-630 Poczta JEDLNIA LETNISKO Nr telefonu 606488987

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie.hipodrom
@gmail.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67218803200000 6. Numer KRS 0000074749
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska - Prezes

Katarzyna Karpińska - Wiceprezes
Hanna Karpińska-Karolak - Sekretarz
Eugeniusz Szulakiewicz - Skarbnik
Jerzy Modzelewski - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Irena Zacko-Pająk - Przewodnicząca
Katarzyna Karpeta-Cholewa - Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Borawska - Sekretarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportów 
konnych w oparciu o przyjazne i pozytywne nastawienie do koni, 
właściwe szkolenie od podstaw oraz tworzenie przyjacielskiej relacji 
i więzi z koniem;
2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu jeździeckiego w 
zakresie wyczynowym, rekreacyjno-turystycznym i szkoleniowym w 
oparciu o poszanowanie koni i  etyczną postawę wobec nich;
3. Rozwijanie i propagowanie właściwie pojmowanej sztuki 
jeździeckiej zakładającej chęć porozumienia z koniem i mającej na 
uwadze dobro konia;
4. Inspirowanie, rozwijanie i propagowanie alternatywnych metod 
komunikacji z końmi opartych na partnerskiej współpracy zwierzęcia 
z człowiekiem;
5. Założenie i rozwój hodowli konia sportowego;
6. Roztoczenie dożywotniej opieki nad końmi zasłużonymi dla 
rozwoju sportu i hodowli oraz nad końmi odratowanymi;
7. Szeroko zakrojona działalność na rzecz koni, ich ratowania i 
ochrony oraz poprawy losu i bytu tych zwierząt w świecie ludzi;
8. Podejmowanie i propagowanie działań zmierzających do 
eliminacji agresji i przemocy wobec koni, występowanie przeciwko 
wszelkiego rodzaju formom okrucieństwa oraz uwrażliwianie ludzi 
na krzywdę i cierpienie zwierząt;
9. Podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony praw i 
dobrostanu zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie różnorodnych form 
terapii z koniem w roli terapeuty, wykorzystując wpływ konia na 
człowieka i jego psychikę.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Nauka jazdy konnej od podstaw;
2. Szkolenie jeźdźców w ramach sportu amatorskiego;
3. Trening i szkolenie koni; 
4. Szkolenia teoretyczne i praktyczne członków i wolontariuszy;
5. Praktyczne warsztaty szkoleniowe członków i wolontariuszy w 
zakresie właściwej opieki, obsługi i użytkowania koni;
6. Opieka, obsługa i użytkowanie koni;
7. Ratowanie koni źle traktowanych i koni zagrożonych sprzedażą 
na rzeź;
8. Przyjmowanie koni na dożywocie i emeryturę;
9. Leczenie i rehabilitacja koni;
10. Opieka nad końmi odratowanymi i końmi na dożywociu;
11. Zapewnienie koniom właściwych warunków bytowych i 
żywieniowych oraz opieki weterynaryjnej;
12. Całodobowa opieka nad końmi będącymi w stajni;
13. Bieżąca obsługa koni użytkowych, odratowanych i koni na 
dożywociu w zakresie pojenia, karmienia, prac porządkowych w 
boksach, padokowania i wypasu koni;
14. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, czyszczenie koni, 
rozczyszczanie kopyt, odrobaczanie i szczepienie.
15. Znajdowanie koniom na dożywociu i koniom odratowanym 
domów adopcyjnych - adopcja realna lub wirtualnych opiekunów - 
adopcja wirtualna;

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego
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Stowarzyszenie „Hipodrom” w ramach działalności statutowej w roku 2011 
kontynuowało działania edukacyjne i szkoleniowe członków Stowarzyszenia i 
wolontariuszy w zakresie tworzenia właściwych relacji we współpracy z końmi 
oraz uprawiania właściwie pojmowanego sportu jeździeckiego. Stowarzyszenie 
organizowało i prowadziło treningi koni i jeźdźców, które miały na celu rozwijanie 
sztuki jeździeckiej w oparciu o etyczną postawę wobec koni i dogłębną wiedzę 
hipologiczną. Stowarzyszenie usilnie starało się przybliżać, promować i 
rozpowszechniać alternatywne metody komunikacji z końmi polegające na 
wyeliminowaniu siły i przemocy oraz oparciu zasad współpracy z końmi na 
systematycznie budowanym porozumieniu i zaufaniu.
Stowarzyszenie udzieliło wielu porad właścicielom, jeźdźcom i hodowcom koni, 
akcentując przede wszystkim partnerskie traktowanie koni, co stwarza podwaliny 
pod budowę zaufania konia do człowieka. Udzielono licznych porad osobom 
chętnym poszerzać swoją wiedzę na temat odpowiedniego podejścia do koni, 
ich treningu i użytkowania oraz właściwej opieki i obsługi koni. Organizowano 
także spotkania dotyczące opieki, leczenia i rehabilitacji koni, które przebywają 
na dożywociu w Stowarzyszeniu. 
W roku 2011 Stowarzyszenie opiekowało się jedenastoma końmi, stanowiącymi 
jego własność, z tego dziewięcioma końmi na miejcu, dwoma końmi 
przebywającymi w adopcji realnej oraz czterema końmi użyczonymi do celów 
szkoleniowych i treningowych. Z dniem 1 czerwca 2011 r. zrezygnowano z 
użyczenia koni do celów szkoleniowych. Stowarzyszenie mogło nadal korzystać 
z tych koni dzięki zgodzie i chęci pomocy ich właścicieli, nie było natomiast 
obciążone kosztami ich utrzymania. Stowarzyszenie zajmowało się 
poszukiwaniem domów adopcyjnych dla koni na dożywociu i koni odratowanych, 
tzw. adopcja realna oraz wirtualnych opiekunów dla koni, tzw. adopcja na 
odległość (wirtualna). W styczniu 2011 padła, przebywająca w adopcji realnej, 
chora na COPD i zaawansowane zwyrodnienie stawów kończyn tylnych, 
dwudziestoletnia klacz stanowiąca własność organizacji. 
Rok 2011 był bardzo trudny dla Stowarzyszenia, zarówno pod względem 
finansowym jak i organizacyjnym. Należy zaznaczyć znacznie zminiejszone 
zainteresowanie wolontariatem, czego wynikiem jest coraz mniesza liczba 
chętnych do pomocy, co powoduje coraz większe obciążenie pracą członków 
Stowarzyszenia. Kryzys gospodarczy spowodował wycofanie, bądź ograniczenie 
pomocy świadczonej przez sponsorów i darczyńców. 
W praktyce wszystkie fundusze pochłonęło bieżące funkcjonowanie stajni, 
utrzymanie koni i opieka weterynaryjna. Z uwagi na powyższe trudności podjęto 
intensywne działania mające na celu znalezienie chętnych do adopcji jak 
największej ilości koni, aby zmniejszyć bierzące obciążenia i umożliwić pomoc 
kolejnym potrzebującym koniom. Wygaśnięcie umowy użyczenia gospodarstwa, 
gdzie znajduje się siedziba i stajnia Stowarzynia, spowodowało dwutorowe 
postępowanie, mające na celu znalezienie wyjścia z tej sytuacji. Z jednej strony 
podjęto pertraktacje z właścicielami gospodarstwa i uzyskano tymczasową 
zgodę na pobyt koni i Stowarzyszenia w dotychczasowym miejscu. Z drugiej 
strony zintensyfikowano wysiłki, mające na celu znalezienie i pozyskanie w 
nieodpłatne użyczenie, nowego miejsca, odpowiedniego dla dalszego rozwoju 
Stowarzyszenia i jego działań.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

53

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Stowarzyszenie „HIPODROM” w roku 2011 organizowało 
szkolenia członków Stowarzyszenia i wolontariuszy w zakresie 
tworzenia właściwych relacji we współpracy z końmi oraz 
uprawiania właściwie pojmowanego sportu jeździeckiego. 
Organizowano szkolenia i treningi koni i jeździeców mające na 
celu rozwijanie właściwie pojmowanej sztuki jeździeckiej w 
oparciu o poszanowanie koni i etyczną postawę wobec tych 
zwierząt. Stowarzyszenie promowało alternatywne metody 
komunikacji z końmi polegające na eliminacji siły i przemocy i 
oparciu zasad współpracy na bazie partnerstwa, porozumienia i 
zaufania. 
Stowarzyszenie udzieliło wielu porad osobom chcącym poszerzać 
swoją wiedzę na temat odpowiedniego podejścia do koni, ich 
treningu i użytkowania oraz właściwej opieki i obsługi koni. 
Stowarzyszenie organizowało spotkania dotyczące opieki, 
leczenia i rehabilitacji koni, które przebywają na dożywociu w 
Stowarzyszeniu. W 2011 r. 
Stowarzyszenie opiekowało się zarówno końmi 
niepełnosprawnymi na dożywociu jak i końmi użytkowymi. Opieka 
ta obejmowała pojenie i karmienie koni, porządki w boksach, 
czyszczenie koni, rozczyszczanie kopyt, zapewnianie koniom 
odpowiedniej ilości ruchu, padokowanie i wypas koni. 
Zapewniono koniom pełną opiekę weterynaryjną. 
Stowarzyszenie zajmowało się poszukiwaniem domów 
adopcyjnych dla koni na dożywociu i koni odratowanych - adopcja 
realna oraz szukało wirtualnych opiekunów dla koni - adopcja na 
odległość (wirtualna).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 92 62 Z

94 99 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Druk: MPiPS 6
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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) 30,259.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26,659.90 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,339.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

3,600.00 zł

19,320.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 7,339.90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 30,560.67 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

29,747.17 zł 7,339.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

813.50 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Utrzymanie Koni 5,339.90 zł

2 Opieka weterynaryjna 2,000.00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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
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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 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

16.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

8.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 8.00 osób

22.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

11.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 6.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. 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
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska / Prezes / 24.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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