
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica BAGATELA Nr domu 10 Nr lokalu 17

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-585 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 510912629

Nr faksu E-mail biuro@raknroll.pl Strona www www.raknroll.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-01-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14206986900000 6. Numer KRS 0000338803

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

Katarzyna Kobro Prezes Zarządu Fundacji TAK

Jacek Maciejewski Członek Zarządu TAK

Monika Dąbrowska Członek Zarządu TAK

Joanna Łojko 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

Monika Kaczmarek Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Świetlik Członek Rady Fundacji TAK

Eliza Pawlik Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Świeca Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "RAK 'N' ROLL - WYGRAJ ŻYCIE"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji, określonym w pkt. 3 statutu Fundacji jest 
prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych 
chorobą nowotworową, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak 
również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu 
świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zgodnie ze statutem, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie:
- prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy 
danych z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą 
nowotworową i ich rodzin;
- prowadzenia działalności wydawniczej;
- organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym 
kampanii informacyjnych i profilaktycznych;
- organizowania i prowadzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
dotkniętych chorobą nowotworową;
- prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich 
rodzin;
- organizowania grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych 
chorobą nowotworową, pozostających bez pracy;
- angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób 
znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
- wspierania i organizowania wolontariatu;
- współdziałania oraz wspierania działalności innych instytucji, organizacji i 
osób dla osiągnięcia celów statutowych oraz wspierania ich działalności;
- członkostwa w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne 
o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja podejmuje działania "otwierając" duże, ogólnopolskie projekty, w roku 2013, były to:

1. "Daj włos" - Włosy to jeden z najważniejszych atrybutów naszego wyglądu, choć zwykle nie zdajemy 
sobie sprawy, jak dużo one dla nas znaczą. Dotkliwie przekonują się o tym osoby będące w trakcie 
leczenia onkologicznego. Utrata włosów to skutek uboczny chemioterapii,który przeraża chorych 
najbardziej. W trakcie leczenia fatalne samopoczucie fizyczne łączy się ze słabą formą psychiczną. 
Fundacja Rak'n'Roll pokazuje, że również w trakcie chemioterapii warto dbać o swój wygląd 
zewnętrzny,gdyż poprawia to samopoczucie, a przede wszystkim motywuje do działania i dodaje dużo 
energii. Ładna, dobrze dobrana peruka, poprawiając wygląd, może zdecydowanie poprawić kondycję 
psychiczną i samopoczucie chorego. Obecnie w Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo 
refundowane przez NFZ. W odpowiedzi na tę sytuację ruszyła akcja "Daj włos". Fundacja Rak'n'Roll 
angażuje zakłady fryzjerskie i osoby, które zmieniając fryzurę, chciałyby zrobić dobry uczynek. 
Przekazanie ściętych włosów,pozwoli na zrobienie naturalnych peruk dla kobiet poddających się 
chemioterapii. Fundacja nawiązuje współpracę z salonami fryzjerskimi, które zbierają ścięte włosy i 
przekazuje je firmie, produkującej peruki. W akcji może wziąć udział każdy, kto zmieniając swój wygląd 
chce zrobić coś dobrego dla innych.

2. "Uczłowieczenie poczekalni onkologicznych" - poczekalnie w przychodniach onkologicznych, są 
zwykle szare, zatłoczone i przygnębiające. Fundacja Rak'n'Roll prowadzi projekt remontowy tych 
smutnych miejsc. Pomalowanie poczekalni, wstawienie kolorowych, „optymistycznych” mebli, czy 
wyposażenie w telewizory i sprzęt Hi-Fi, pozwala choć odrobinę umilić czas czekającym na wizytę 
pacjentom oraz odwrócić ich uwagę od bieżącego problemu, z którym tam przychodzą. Zakończono już 
metamorfozy poczekalni w Szpitalu Klinicznym 
w Poznaniu, Olsztynie, Katowicach, a w roku 2013 zmieniliśmy wizerunek korytarzy poradni 
specjalistycznych w Centrum Onkologii w Warszawie.
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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)

40000

10

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)

brak

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

3. Warsztaty pięknościowe - Fundacja Rak'n'Roll cyklicznie, w różnych miastach kraju organizuje 
specjalną edycję warsztatów pięknościowych dla kobiet z chorobą nowotworową. Podczas spotkania 
można skorzystać z m.in: nauki technik makijażu, konsultacji kosmetycznych, spotkań z fryzjerami. Za 
każdym razem jest pięknie i wyjątkowo.

4. Grupy wsparcia i spotkania z psychoonkologiem - Wg. Fundacji Rak'n'Roll w leczeniu onkologicznym 
najważniejsze jest podejście holistyczne! "Ciało by chciało"... i dusza też! Z myślą o wszystkich, którzy 
zmagają się z chorobą prowadzimy specjalny program wsparcia psychologicznego. Mamy również coś 
dla rodzin i przyjaciół! Osoby, które towarzyszą swym bliskim w trudach chorowania i leczenia także 
zapraszamy na bezpłatne, cykliczne spotkania. 

5. Wyrolluj Raka - Rak’n’Rolling to opowieść o odwadze, sile motywacji i szczęściu. To opowieść o pasji 
poznawania świata, o ludziach i ich marzeniach. Naszym celem jest propagowanie aktywności fizycznej, 
podróżowania i pokonywania własnych ograniczeń, jako motywacji do walki z rakiem i powrotu do 
normalnego życia po chorobie. Pokazujemy, że to co wydaje się niemożliwe jest do zrobienia. 
Wierzymy, że raka można pokonać. Nie jest to proste, wymaga dużo siły, wiary, samozaparcia, czasem 
dużych nakładów finansowych. Ale warto podjąć tą walkę, bo nagrodą jest życie. Celem pierwszej akcji 
„na Zwrotnik Raka” było symboliczne przejechanie na rowerach raka - Zwrotnika Raka. Ekipa 
raknrollingowców wyruszyła z Warszawy i przez 2,5 miesiąca pokonała ponad 5000 kilometrową trasę 
przez Polskę, Czechy, Austrię, Włochy, Francję, Hiszpanię, Maroko i Saharę Zachodnią. W ten sposób 
fundacja Rak’n’Roll po raz kolejny pokazała, że to co wydaje się niemożliwe - jest do zrobienia, że raka 
można pokonać, tak jak pokonać można drogę na Zwrotnik Raka. W Sztafecie wzięło udział 30 
uczestników, w tym 6 osób po chorobie nowotworowej – oni wygrali już swoją walkę z rakiem. Walka 
trwa, a naszym celem jest motywować, zachęcać i pokazywać jak żyć aktywnie, jak wrócić do 
aktywności po chorobie nowotworowej. Wyprawą na Zwrotnik Raka pokazaliśmy, że w życiu wszystko 
jest możliwe, można DOTRZEĆ DO TRUDNEGO CELU, POKONAĆ WŁASNE OGRANICZENIA. TAK SAMO w 
życiu można POKONAĆ RAKA. W 2013 roku w ramach projektu Rolling, po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy maraton biegów górskich w Szczawnicy.

6. Pięknołyse - Pięknołyse" to wystawa zdjęć pięknych kobiet. Wszystkie są w trakcie chemioterapii. Rak 
stara się odbierać kobiecość, ale nie musi mu się udać. Każda z Pięknołysych udowadnia swoją wolą 
bycia piękną. Portrety wykonało czworo fotografów – Andrzej Świetlik, Katarzyna Fortuna, Daria 
Matczuk i Wojciech Czyż. Każdy wniósł do projektu swoją wrażliwość, dzięki czemu całość jest 
niezwykła. „Pięknołyse" to również próba zmiany postrzegania choroby nowotworowej i chorych w 
świadomości społecznej. Ekspozycja ma także dodać pozytywnej energii chorującym kobietom.

7. Stała pomoc podopiecznym Fundacji (zarówno materialnie, jak i merytorycznie, czy psychologicznie).
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej 1. 
a) Organizacja 
bezpłatnych 
warsztatów 
pięknościowych dla Pań 
po i w trakcie choroby 
nowotworowej;
b) Przekazywanie w 
darowiźnie peruk z 
włosów naturalnych, 
paniom w trakcie 
leczenia 
onkologicznego;
c) prowadzenie zbiórek 
pieniężnych dla osób 
dotkniętych chorobą 
nowotworową;
d) organizowanie 
wypoczynku dla osób 
chorych onkologicznie i 
ich bliskich;
2. Organizowanie i 
przeprowadzanie 
kampanii społecznych i 
akcji profilaktycznych:
- Pięknołyse
- Dotykam - Wygrywam
3. Prowadzenie 
indywidualnych sesji 
terapeutycznych; 
prowadzenie 
psychologicznych grup 
wsparcia i warsztatów.

88.99.Z

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

Druk: MPiPS 4
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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) 1,429,218.08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,429,218.08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,350.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 943,203.29 zł

0.00 zł

579,247.31 zł

363,955.98 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 471,664.79 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14,350.00 zł

Druk: MPiPS 5
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2.4. Z innych źródeł 0.00 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 790,562.57 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 471,664.79 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: 1,005,765.41 zł 471,664.79 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

638,655.51 zł 471,664.79 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2.64 zł

350,428.38 zł

16,678.88 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Cele statutowe, zgodnie z określeniem w ptk. 3 Statutu Fundacji. 455,207.69 zł

1 Imienne wpłaty na leczenie podopiecznych Fundacji - środki zostały przekazane zgodnie z celem. 16,457.10 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

423,452.67 zł

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 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)

4.0 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)

4.0 etatów

1.0 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

nie korzystała

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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 228,677.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

124,324.04 zł

124,324.04 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 104,353.48 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

228,757.52 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 228,757.52 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

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

11.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

6.00 osób
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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

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

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)

3,811.29 zł

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)

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

7,556.94 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

Marta Szklarczuk - z 
pełnomocnictwa zarządu/ 

29.06.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

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

1 Realizacja Programu 
Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin

Aktywizacja Zawodowa i 
Społeczna Osób 
Niepełnosprwnych

Urząd M.St. Warszawy - Dzielnica 
Ursynów

14,350.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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