Załączniki do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia……..……(Nr………poz……….)

Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

 Formularz należy wypełnid w języku polskim;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawid pojedynczy znak myślnika (-);

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

M.St. Warszawa

Miejscowość

Nr faxu

Warszawa

-

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Kraj

Ulica

Długa

Kod pocztowy

E-mail

Nr domu

Poczta

00-214

932949234

Mazowieckie

44/50

M.St. Warszawa

Strona www

mises@mises.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

Województwo

Polska

Powiat

M.St. Warszawa

Nr lokalu

214

Nr telefonu

22 635 24 38

www.mises.pl

17.08.2003
06.04.2007
6. Numer KRS

1

0000174572

Imię i Nazwisko

Funkcja

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Witold Falkowski

Prezes Zarządu Fundacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Szymon Chrupczalski

Członek Zarządu Fundacji

Dominik Jaskulski

Członek Zarządu Fundacji

Imię i Nazwisko

Funkcja

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Dariusz Szumiło

Przewodniczący Rady Nadzorczej

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

Marek Skrzypczak

Członek Rady Nadzorczej

Marek Scholz

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Szostak

Członek Rady Nadzorczej

Celem Fundacji jest:

9. Cele statutowe organizacji

1) prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i
oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki ekonomii, dorobku
szkoły austriackiej ekonomii oraz klasycznego liberalizmu;
2) działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w
szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
1) prowadzenie programów naukowych mających dostarczyć
informacji istotnych ze względu na cel Fundacji;
2) organizowanie i finansowanie:
a. konferencji, seminariów i zjazdów naukowych;
b. odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów;
c. konkursów na prace naukowe;
3) współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami
działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
10. Sposób realizacji celów statutowych
4) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w
organizacji
celu rozwoju bazy badawczej;
5)
udostępnianie
na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)
z zakresu ekonomii oraz komentarzy dotyczących bieżących
wydarzeń w sferze gospodarczej;
6) prowadzenie akcji informacyjnych;
7) finansowanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji;
współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla
osiągnięcia wspólnych celów, w formie wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy
w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.
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1. Działalność z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania;
2. Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
3. Działalność z zakresu upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji.

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, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
Wśród projektów największą popularnością cieszyły się codzienne publikacje artykułów
ekonomicznych na stronie mises.pl: Strona internetowa Fundacji w 2011 osiągnęła 1 427 906
odsłon przez 372 609 unikalnych użytkowników.
W ramach projektu Mises Media PL, polegający na tłumaczeniu oraz tworzeniu filmów o tematyce
ekonomicznej, opublikowano na stronach Fundacji oraz w serwisach społecznościowych 30 filmów
z wykładami, szkoleniami i ciekawostkami popularnonaukowymi.
Dynamicznie rozwijany był projekt Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii – regularne spotkania,
najczęściej co dwa tygodnie, odbywały się w ośmiu miastach w Polsce: w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Opolu, Toruniu. Pojedyncze bądź nieregularne spotkania
odbywały się w kolejnych sześciu miastach.
Na początku 2011 r. wznowiony został projekt Wikipedia – wolontariusze, studenci ekonomii,
zorganizowali tworzenie haseł z dziedziny ekonomii na popularny portal encyklopedyczny. Koniec
projektu przewidziano na marzec 2012 r., po stworzeniu 200 haseł.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W dniach W dniach 9-11 września Instytut Misesa zorganizował czwartą edycję Letniego
Seminarium Ekonomicznego (LSE), Seminarium zostało dofinansowane przez Narodowy Bank
Polski. Cykl wykładów poświęcony był zmienności gospodarczej i ryzyku. W Seminarium wzięło
udział 74 uczestników. Wśród gości specjalnych znaleźli się dr Antoni Szepieniec i dr Philipp
Bagus. W ramach Seminarium odbyły się kilkugodzinne warsztaty dla wolontariuszy
przygotowujących się do udziału w projekcie Instytutu „Lekcje ekonomii”, wzięło w nich udział 10
osób. W ostatnim dniu Seminarium przeprowadzono drugą sesję egzaminacyjną „Akademii
Misesa”, zakres tematów obejmował wprowadzenie do szkoły austriackiej oraz finanse i
bankowość.
Pod koniec 2011 r. reaktywowany został projekt Lekcje Ekonomii – rozwinięty został cykl lekcji dla
uczniów szkół średnich i stworzony harmonogram na 2012 r.
W grudniu 2011 r. reaktywowany został Kryzys Blog Instytutu Misesa – osobna strona poświęcona
omawianiu przyczyn i przebiegu kryzysu zadłużeniowego krajów strefy euro.
W 2011 r. ukazały się książki nakładem bądź przy współudziale redakcyjnym Fundacji:
 Pod prąd głównego nurtu ekonomii. Praca zbiorowa pod red. Mateusza Machaja.
 Philipp Bagus, Tragedia euro.
 Austriacy o standardzie złota, praca zbiorowa pod red. Lew Rockwella.
 Ludwig von Mises, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych.
(wraz z wydawnictwem PWN)
 Jesus Huerta de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza.
 Ludwig von Mises, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie.
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sołectwo

województwo

2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego

dzielnica

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

zagranica

powiat
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła jednostki organizacyjne (m.in. placówki
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji
kryzysowej, ośrodki wsparcia w tym: schroniska dla bezdomnych, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
1
2
psychicznymi ; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej ;
3
środowiskowe domy samopomocy , lokale socjalne, mieszkania chronione,
4
noclegownie, domy dla bezdomnych ; warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
5
6
aktywności zawodowej ; żłobki, kluby dziecięce ; placówki opiekuńczowychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne
7
8
ośrodki preadopcyjne ; szkoły, placówki publiczne ; przedsiębiorstwa podmiotów
9
10
leczniczych , schroniska dla zwierząt ; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
11
przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia ).
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

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)

Osoby fizyczne

6 000

Osoby
prawne

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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1. Działalność portali internetowych (63.12.Z):
Prowadzenie stron internetowych mises.pl, austriacy.pl,
kryzys.mises.pl z materiałami edukacyjnymi i naukowymi dotyczącymi
ekonomii, austriackiej szkoły w ekonomii, klasycznego liberalizmu,
myśli libertariańskie i praw człowieka oraz komentarzami na bieżące
wydarzenia gospodarcze.
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)

2. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
Regularne publikacje tłumaczeń artykułów z dziedziny ekonomii, prac
naukowych, haseł encyklopedycznych oraz tłumaczeń filmów
edukacyjnych.
3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane (85.59.B)
Regularna działalność grup studenckich, zorganizowanych w formie
niezależnych kół naukowych (Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii) przy
uczelniach wyższych w największych miastach w Polsce.
Numer Kodu

2.Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Nazwa Podklasy

Kod PKD:

63.12.Z

Kod PKD:

74.30.Z

Kod PKD:

85.59.B

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego
tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
(82.30.Z)
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

Organizacja konferencji z cyklu Letnie Seminarium Ekonomicznego
(LSE), skierowanej do studentów i przedsiębiorców zainteresowanych
nowatorskim podejściem do ekonomii i edukacji.
2. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

(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)

Publikacja pokonferencyjna IV Letniego Seminarium Ekonomicznego
pt. Zmienność gospodarcza i ryzyko
Współredakcja wraz z wydawnictwem PWN książki Ludwiga von
Misesa, Teoria a historia. Interpretacja procesów społecznogospodarczych.

Numer Kodu
Kod PKD:

Nazwa Podklasy
82.30.Z
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Kod PKD:

58.19.Z

Kod PKD:

-

3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację odpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat
6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Wydawanie książek (58.11.Z)
W 2011 r. ukazały się książki:

2.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

•

Pod prąd głównego nurtu ekonomii. Praca zbiorowa pod red.
Mateusza Machaja.

•

Philipp Bagus, Tragedia euro.

•

Austriacy o standardzie złota, praca zbiorowa pod red. Lew
Rockwella.

•

Jesus Huerta de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja
przedsiębiorcza.

•

Ludwig von Mises, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie.

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD:

58.11.Z

Kod PKD:

-

Kod PKD:
sołectwo

województwo

3.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

dzielnica

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

zagranica

powiat
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)
322 723,38 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
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59 645,88 zł
21 291,44 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

97 039,83 zł

4. Przychody z działalności finansowej

411,05 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

75 000 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0

zł

0

zł

75000 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

zł

52 520,10 zł

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych

0

zł

47020,1

zł

5500

zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0 zł

e) ze spadków, zapisów

0 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

0 zł

g) z nawiązek sądowych

0 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0 zł

8. Z innych źródeł

16815,08 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-1368,96 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

16225,48 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

16225,48 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
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych
i niewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem
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0

zł

0

zł

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

0

zł

4.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

1
2
3

-

-, zł

-

- , zł
- , zł

-

-, zł
5. 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

1

-

- , zł

2

-

- , zł

3

-

- , zł

4

-

- , zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

292 517,27 zł

0

zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

20 054,00 zł

0

zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

22 660,40 zł

0

zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

80 814,35 zł
0

zł

0

zł

0

zł

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:
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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120 258,37 zł
0

zł

48 730,15

zł

z podatku dochodowego od osób prawnych
………………………….zł
z podatku od nieruchomości
..…………………………zł
z podatku od czynności cywilnoprawnych

.………………………….zł
z podatku od towarów I usług

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

…………………………..zł

z opłaty skarbowej
.………………………….zł

z opłat sądowych
...…………………………zł

z innych zwolnieo
-> jakich? ________________________
...…………………………zł
nie korzystała

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)

tak.

nie

własność
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:
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. 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)

1 osoba

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)

3. Liczba osób
cywilnoprawnej

zatrudnionych

w

organizacji

na

podstawie

9

umowy

¼ etatu

35 osób

2. Członkowie

1. Organizacja posiada członków

nie

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

osób fizycznych osób prawnych

-

organizacja pozyskała…-………członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……-……….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od
tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

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:

0 osób

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

-osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

-osób

d)członkowie organu zarządzającego

-osób

e) inne osoby

-osób

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

38 osób

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

10 osób
3 osoby

e) inne osoby

25 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę
w
tym:

98 364,88 zł
8396,88 zł
8396,88 zł

wynagrodzenie zasadnicze

- zł

nagrody

10

premie

- zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

- zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

89968

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

w
tym:

zł

89968 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

18120 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

71848 zł

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

0 zł
0 zł
0 zł
234,20 zł
0 zł
5500 zł
4000 zł

-

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

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

nie

2. 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)

11

zł

Lp

Nazwa zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

1

-

-

-

-

zł

2

-

-

-

-

zł

3

-

-

-

-

zł

4

-

-

-

-

zł

5

-

-

-

-

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe
nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cele zadania

Kwota dotacji

1

-

-

-

-

zł

2

-

-

-

-

zł

3

-

-

-

-

zł

4

-

-

-

-

zł

5

-

-

-

-

zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych
w okresie sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
nie

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

Lp

Nazwa organu

Kwota

1

-

-

-

zł

2

-

-

-

zł

3

-

-

-

zł

4

-

-

-

zł

5

-

-

-

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

12

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
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)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

26 czerwca 2011

1

W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

2

W rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

3

W rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).

4

W rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.).
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5

W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.).

6

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

7

W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

8

W rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

9

W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

10

W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

11

W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
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