
Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

 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 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji LOS „SANATUS”

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo WILEKOPOLSKIE Powiat KONIŃSKI

Gmina WIERZBINEK Ulica Nr domu Nr lokalu 51/1

Miejscowość MĄKOSZYN Kod pocztowy 62-619 Poczta SADLNO Nr telefonu 664143351

 Nr faksu E-mail FUNDACJA-SANATUS@WP.PL Strona www.fundacja-sanatus.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

09.08.2012

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 17.11.2014

5. Numer REGON 302188895 6. Numer KRS 0000429308

1

za rok 2018



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

PIOTR PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU
 X

 tak
   

 nie

JANINA PIĄTKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU
 X

 tak
   

 nie

URSZULA ŚWIATOWA WICEPREZES ZARZĄDU
 X

 tak
   

 nie

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

Roman Goryński Przewodniczący Rady 
Fundacji

 X
 tak

   
 nie

Krystyna Nowak Członek Rady Fundacji
 X

 tak
   

 nie

Joanna Graczyk-
Sobiechowska Członek Rady Fundacji

 X
 tak

   
 nie
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1/  promowanie  działalności  rehabilitacyjnej
niepełnosprawnych,

2/  fundowanie  stypendiów  socjalnych  lub  naukowych  dla
niepełnosprawnych  i  zdrowych  uczniów  studentów  lub
słuchaczy,

3/  udzielanie  pomocy  osobom  znajdującym  się  w  trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej,

4/ finansowe wspieranie osób kształcących lub szkolących się
w  kierunku  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  lub
chorych,

5/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na
rzecz działalności rehabilitacyjnej,

6/  inicjowanie  lub  wspieranie  działalności  naukowo-
badawczej  lub  popularno-naukowej  w  zakresie  teorii  lub
praktyki  rehabilitacyjnych  osób  niepełnosprawnych  lub
chorych,

7/  wsparcie  materialne  niepełnosprawnych  w  zakupie
urządzeń rehabilitacyjnych,

8/  udzielanie  wsparcia  finansowego  niepełnosprawnym  i
chorym  w  pokryciu  kosztów  turnusów  rehabilitacyjnych,
rehabilitacji  domowej  oraz  wszelkich  kosztów  z  tym
związanych,

9/  prowadzenie  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  lub
chorych  pomoc  w  adaptacji  pomieszczeń  na  cele
rehabilitacyjne  oraz  w  usprzętowieniu  i  wyposażeniu
ośrodków, gabinetów rehabilitacyjnych, 

10/ wsparcie materialne osób niepełnosprawnych lub chorych
w  zakresie  urządzeń  rehabilitacyjnych  oraz  ułatwiających
godną egzystencję.

11/ niesienie  pomocy osobom oczekującym na trudne bądź
drogie zabiegi medyczne,

12/ działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
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10. Sposób realizacji celów statutowych
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                        

1/  gromadzenie  środków  materialnych  lub  finansowych  w
postaci:  darowizn,  dotacji,  spadków,  zapisów,  zbiórek
publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych, 

2/  współprace  z  organami  administracji  samorządowej,
państwowej,  osobami  prawnymi  lub  fizycznymi,  klubami
sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, 

3/  udzielanie  pomocy organizacyjnej  i  majątkowej  osobom
fizycznym oraz  osobom 7/  prowadzenie  prawnym i  innym
jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji, 

4/  organizowanie  konferencji,  sympozjów  i  seminariów
naukowych  oraz  popularno-naukowych  poświęconych
problemom ludzi niepełnosprawnych lub chorych, 

5/ udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym
lub  chorym  w  zakresie  podejmowanych  przez  nich
przedsięwzięć  rehabilitacyjnych  lub  przystosowawczych  do
normalnego funkcjonowania, 

6/  fundowanie  stypendiów  oraz  finansowanie  badań
naukowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
lub chorych,

odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

8/  podejmowanie  innych  czynności  i  środków  działania
związanych z realizacją celów Fundacji. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja pozyskuje środki finansowe na działalność statutową poprzez poszukiwanie darczyńców, 
sponsorów, zbiórkę 1% podatku wysyłając dużo e - maili do instytucji, zakładów pracy i Fundacji. 
Prowadzi rozmowy telefoniczne z potencjalnymi sponsorami. Fundacja prowadzi stronę internetową , 
na której umieszcza apele Podopiecznych oraz wszystkie wydarzenia związane z działaniami Fundacji. 
Fundacja prowadzi darmowe subkonta, za które nie pobiera opłat. Służą one do gromadzenia środków
finansowych Podopiecznych i wykorzystywane są na leczenie, rehabilitację , zakup sprzętu służącemu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych. Fundacja każdą prośbę rozpatruje indywidualnie i 
pomimo skromnych środków finansowych stara się każdemu pomóc.
Zarząd Fundacji aktywnie poszukuje w mediach społecznościowych nowych Podopiecznych oraz ludzi 
potrzebujących wsparcia. Dużo osób wstydzi się prosić o pomoc lub nie wie gdzie ją może uzyskać.
Fundacja prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, który gromadzi poprzez 
zakup oraz zbiera i remontuje sprzęt używany. Wszystkie prace na rzecz Fundacji są prowadzone 
nieodpłatnie.
Zarząd i Rada Fundacji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Fundacja nie zatrudnia pracowników.
Dofinansowaliśmy Turnus rehabilitacyjny, Podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą, był to 
turnus usprawniający dla osoby z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
Przy tej jednostce chorobowej rehabilitacja przyczynia się do polepszenia kondycji i pozwala się 
usprawnić.
Fundacja sfinansowała zabiegi rehabilitacyjne osobie po wypadku komunikacyjnym.
W tym przypadku dzięki naszej szybkiej reakcji i profesjonalnym zabiegom udało się zapobiec 
przykurczą kończyn i dalszym powikłaniom po wypadku.
Sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla naszego Podopiecznego wraz z opiekunem, dzięki 
turnusowi nad morzem poprawił się ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie w codziennym życiu.
Dofinansowaliśmy zakup leków naszemu Podopiecznemu znajdującemu się w trudnej sytuacji 
finansowej.
Fundacja zakupiła aparat boa do masażu pneumatycznego masaż ten poprawia krążenie krwi i 
zmniejsza obrzęki kończyn, do darmowej wypożyczalni.
Otrzymaliśmy darowiznę rzeczową w postaci używanego sprzętu rehabilitacyjnego w postaci wózka 
inwalidzkiego oraz balkonika czterokołowego, sprzęt ten został przez nas wyremontowany i przyjęty 
został do darmowej wypożyczalni i będzie służył osobom potrzebującym.
W Polsce ludzie niepełnosprawni poszukują wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zwłaszcza osoby 
po wypadkach komunikacyjnych i urazach kończyn.
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)             

 gmina                                            województwo                   

 kilka gmin                                     X kilka województw
                                             
 powiat                                           cały kraj 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                         

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Osoby fizyczne 5

Osoby 
prawne

0

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała
(Np. zwierzęta, zabytki)

 -

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

x
 tak

 nie

 

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

Sfera działalności pożytku
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

Udzielanie pomocy 
osobom oczekującym na 
trudne bądź drogie zabiegi 
medyczne oraz osobom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej lub 
materialnej Poprzez 
szukanie sponsorów 
chcących ufundować 
paczki świąteczne dla 
potrzebujących, robienie 
paczek dostarczanie ich 
potrzebującym . Fundacja 
zajmuje się gromadzeniem 
odzieży używanej praniem 
jej oraz kompletowaniem i 
wysyłaniem jej do osób 
będących w trudnej 
sytuacji finansowej, z 
uwagi na to iż środki 
finansowe fundacji są 
mniejsze niż potrzeby ludzi
fundacja prowadzi 
darmowe poradnictwo 
gdzie i do kogo można 
udać się o wsparcie.

 88.99 Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja zajmuje się 
kompleksową obsługą 
subkont dla 
podopiecznych, środki te 
są do dyspozycji dla osoby 
potrzebującej rehabilitacji, 
leczenia, pomocy w 
usprzętowieniu. 
Udostępnia ich apele na 
swojej stronie 
internetowej , pomaga 
przy pisaniu apeli. 
Prowadzi darmową 
wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego na całą 
Polskę. Fundacja zbiera 
sprzęt od darczyńców, 
remontuje go i wypożycza 
osobom 
niepełnosprawnym i 
chorym, wypożyczony 
sprzęt można użytkować 
bezpłatnie przez pół roku. 
Jeśli jest taka potrzeba 
ułatwia zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 
używanego w bardzo 
dobrym stanie, wyszukując
najlepszej oferty zakupu. 
Udziela porad jaki jest 
niezbędny sprzęt do 
rehabilitacji przy danym 
schorzeniu.

88.10 Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 tak

 nie

X

 

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

Sfera działalności pożytku
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

- - -

- - -

- - -
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 tak

X
 nie

 

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

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

- -

- -

- -

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

 1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 11540,73

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11533,50 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego      ,   

c) Przychody z działalności gospodarczej      ,   

d) Przychody finansowe 7,23  

e) Pozostałe przychody      ,   

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9623,50    

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:        ,    
,    zł

w tym:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa ,    zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,    zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych ,    zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1910,00   zł

w tym:

a) ze składek członkowskich ,    zł

b) z darowizn od osób fizycznych 1910,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych                          ,      zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) ,    zł

e) ze spadków, zapisów ,    zł

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

2.4. Z innych źródeł( z nadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 9375, 09zł

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

7615,47zł 

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

1 Turnusy rehabilitacyjne 2700,00zł

2 Pomoc osobom niepełnosprawnym w leczeniu (dofinansowanie do usług fizjoterapeutycznych, do zakupu
leków i pończoch specjalistycznych, zakup sprzęty rehabilitacyjnego ) 

4715,47 

3 Darowizna dla osoby potrzebującej 200,00 zł

4

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

1 Leczenie i rehabilitację 7415,47   

2 ,    

3   ,    zł

4   ,    zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów

finansowana z 1%
podatku

dochodowego od
osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10730,37 zł 7615,47 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7615,47 zł 7615,47 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   ,    zł   

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   ,    zł                                      
zł

d) koszty finansowe ,    zł                                     
zł

e) koszty administracyjne 3114,90 zł                               

f) pozostałe koszty ogółem   ,    zł   Zł

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

                                     
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 (-) strata 810,36     zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego ,     zł
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z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

tak  

nie

nie  korzystała

5.3. Wynik działalności gospodarczej ,    zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

x
z podatku od nieruchomości

          

z opłaty skarbowej
                                      

z opłat sądowych
                                     

z innych zwolnień

-> jakich? ________________________           

 nie korzystała

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.) X

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)

X

własność

użytkowanie wieczyste

najem
użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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)

                                                                               -             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)

-  etatów
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nie 

nie 

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

- osób
 

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków

tak

X

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

                                           -     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 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)

tak

X

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)

-osób

w tym:

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

b) inne osoby -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)

-osób

w tym:
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego -osób

b) inne osoby -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)

-osób

w tym:
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego -osób

b) inne osoby -osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
           ,   - 

 

w tym:

a) z tytułu umów o pracę -  ,    

– wynagrodzenie zasadnicze -  ,    

– nagrody -  ,    

– premie -  ,    

– inne świadczenia -  ,    

b) z tytułu umów cywilnoprawnych -  ,    

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

nie 

w tym:
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego -  ,    

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego -  ,    

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji - ,    

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)

 - ,    

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)

  - ,    

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)

  - ,    

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)

 - ,    

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

9.  Wysokość  najwyższego miesięcznego  wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego  członkom  organu  kontroli  lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne  - ,    

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

-,    

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

  -,    

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)

   

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

tak

X

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych      ,     zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

tak

X
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)

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

1 ,     zł

2 ,     zł
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nie 

3 ,     zł

4 ,     zł

5 ,     zł

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

tak

X
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)

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

1 ,    zł

2 ,    zł

3 ,    zł

4 ,    zł

5 ,    zł

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) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

 tak

x
 nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 ,    zł

2 ,    zł

3 ,    zł

4 ,    zł

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

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów lub
akcji w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów 

1 - %

2 - %

3 - %

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1 -
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2 -

3 -

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 - -

2

3

4

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)

tak

x
nie

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

PIOTR PIĄTKOWSKI
(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania

12.05.2019
(dd.mm.rrrr)
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	II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
	III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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	b) z darowizn od osób fizycznych
	c) z darowizn od osób prawnych
	d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
	e) ze spadków, zapisów
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	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
	9375, 09zł
	3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem
	7615,47zł
	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
	1
	Turnusy rehabilitacyjne
	2700,00zł
	2
	Pomoc osobom niepełnosprawnym w leczeniu (dofinansowanie do usług fizjoterapeutycznych, do zakupu leków i pończoch specjalistycznych, zakup sprzęty rehabilitacyjnego )
	4715,47 zł
	3
	Darowizna dla osoby potrzebującej
	200,00 zł
	4
	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
	1
	Leczenie i rehabilitację
	7415,47 zł
	2
	, zł
	3
	, zł
	4
	, zł
	4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
	Koszty ogółem:
	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
	4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
	10730,37 zł
	7615,47 zł
	a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
	7615,47 zł
	7615,47 zł
	b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
	, zł
	zł
	c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
	, zł
	zł
	d) koszty finansowe
	, zł
	zł
	e) koszty administracyjne
	3114,90 zł
	zł
	f) pozostałe koszty ogółem
	, zł
	Zł
	4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
	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 (-) strata
	810,36 zł
	5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
	, zł
	5.3. Wynik działalności gospodarczej
	w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego
	, zł
	IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
	1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
	(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)
	
	x
	
	
	
	
	
	-> 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.)
	
	X
	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)
	
	
	
	
	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
	- osób
	1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
	- etatów
	1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
	
	- osób
	
	2. Członkowie
	2.1. Organizacja posiada członków
	
	X
	2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
	- osób fizycznych
	- osób prawnych
	3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
	
	X
	3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni
	-osób
	w tym:
	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
	-osób
	b) inne osoby
	-osób
	3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
	-osób
	w tym:
	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
	-osób
	b) inne osoby
	-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)
	-osób
	w tym:
	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
	-osób
	b) inne osoby
	-osób
	VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
	1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
	, - zł
	
	w tym:
	a) z tytułu umów o pracę
	- , zł
	– wynagrodzenie zasadnicze
	- , zł
	– nagrody
	- , zł
	– premie
	- , zł
	– inne świadczenia
	- , zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych
	- , zł
	2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
	- , zł
	w tym:
	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
	- , zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
	- , zł
	3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
	- , 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)
	- , 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)
	- , 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)
	- , 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)
	- , zł
	8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
	- , zł
	9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
	- , zł
	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
	-, 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
	-, zł
	12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
	
	VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
	1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
	
	X
	2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
	, zł
	3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
	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
	
	X
	3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe
	
	X
	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)
	1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
	
	x
	1
	2
	3
	4
	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
	Lp.
	Nazwa spółki
	Siedziba spółki
	% udziałów lub akcji w kapitale
	% udziału w ogólnej liczbie głosów
	1
	-
	%
	2
	-
	%
	3
	-
	%
	2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
	1
	-
	2
	-
	3
	-
	3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
	Lp.
	Organ kontrolujący
	Liczba kontroli
	1
	-
	-
	2
	3
	4
	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)
	
	x
	5. Dodatkowe informacje
	Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
	PIOTR PIĄTKOWSKI
	(imię i nazwisko)
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