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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

           

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego  

Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 
 

 

 
 

 

� Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 

� Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

� We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  

� We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 
 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  

(wypełnia MPiPS) 

 

 

I.Dane organizacji po żytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie „Lepszy Świat” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

POLSKA 

Województwo 

WIELKOPOLSKA 

Powiat 

POZNAŃ 

Gmina 

POZNAŃ 

Ulica 

OS. ORŁA BIAŁEGO 

Nr domu 

38 

Nr lokalu 

5 

Miejscowość 

POZNAŃ 

Kod pocztowy 

61-251 

Poczta 

POZNAŃ 

Nr telefonu 

798 460 930 

 Nr faxu 

- 

E-mail 

stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl 

Strona WWW 

www.lepszyswiat.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

15.03.2005 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 09.09.2008 

5. Numer REGON 300028992 6. Numer KRS  0000230149 

za rok 2011 
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prezes: Marcin Janasik 

skarbnik: Małgorzata Kamińska (do 12.06.2011) 

skarbnik: Katarzyna Sulejewska (od 13.06.2011) 

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

sekretarz: Eulalia Janasik 

Sebastian Strojwąs  
 

Ewelina Weber 

Anna Patrycja Stoiłow 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) 
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9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

§ 8. 
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym 
w szczególności: 
1.) Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, 
oświatowego, naukowego i socjalnego. 
2.) Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym 
działania na rzecz: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, 
bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości 
narodowych. 
3.) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i 
edukacji, w tym także edukacji europejskiej. 
4.) Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i 
humanitarne. 
5.) Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji 
zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu 
życia wolnego od używek. 
6.) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych. 
7.) Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, 
religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie 
postaw rasistowskich i szowinistycznych. 
8.) Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka. 
9.) Działania na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji, w szczególności wspieranie niekomercyjnych 
przejawów kultury i sztuki. 
10.) Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa 
obywatelskiego. 
11.) Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i 
różnorodności kulturowej. 
12.) Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
13.) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy. 
14.) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości. 
15.) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw 
kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn. 
16.) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 
17.) Promocja i organizacja wolontariatu. 
18.)  Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 
samoorganizację obywateli. 
19.) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

1). Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-

promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej. 

2). Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, 

sympozjów, wykładów, targów, kongresów, korepetycji, 

zgromadzeń publicznych, warsztatów, wycieczek 

krajoznawczych, wycieczek po mieście, obozów 

wakacyjnych. 

3). Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na 

rzecz celów społecznie użytecznych. 

4). Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z 

celami Stowarzyszenia. 

5). Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, 

unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego 

przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego. 

6). Udzielanie wszechstronnego wsparcia inicjatywom 

obywatelskim i organizacjom pozarządowym. 

7). Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi 

Stowarzyszenia. 

8). Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz 

Stowarzyszenia. 

9). Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z 

pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.  

10).Prowadzenie działalności naukowej, rozwojowej, 

sondażowej. 

11). Prowadzenie działań charytatywnych i udzielanie 

pomocy społecznej, w tym opieka nad dziećmi, osobami 

niepełnosprawnymi i starszymi oraz organizowanie 

konwojów humanitarnych. 

12). Prowadzenie obiektów i działań związanych z 

zakwaterowaniem, w tym hosteli dla wolontariuszy i 

mieszkań chronionych. 

13). Wspieranie i tworzenie niezależnych mediów oraz 

filmów, programów i nagrań muzycznych. 

14). Prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i 

rekreacją, w tym organizowanie zawodów, obozów 

treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych 

oraz informacji turystycznej. 

15). Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym prowadzenie biura karier, 

inkubatora przedsiębiorczości, organizowanie staży i 

przyuczenia zawodowego. 

16). Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, 

bibliotek, wystaw, przedstawień, festiwali. 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie wi ęcej ni ż 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), zaczynaj ąc od najwa żniejszej)  

 
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych 
2.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

II. Charakterystyka działalno ści organizacji po żytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalno ści po żytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Projekt „Wolontariat z MOPR w pozna ńskich rodzinach” 
(realizacja 01.02.2011- 31.12.2011) 
Celem projektu jest pomoc w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach oraz animacja czasu wolnego beneficjentów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie (partner przy realizacji projektu)- głównie dzieci i młodzieży, 
ale także osób niepełnosprawnych i seniorów. Działania te umożliwiły 
wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Animacja czasu wolnego 
umożliwiła nabycie przez beneficjentów umiejętności aktywnego i 
wartościowego spędzania czasu wolnego oraz pozytywnych wzorców 
zachowań. 
Ważnym elementem projektu była promocja idei wolontariatu, zwłaszcza wśród 
studentów i licealistów. 
W roku 2011 z pomocy 106 naszych wolontariuszy skorzystało 123 
beneficjentów. 
 
Projekt „InfoCafe Qulturka” 
(realizacja 01.02.2011- 31.12.2011) 
Dzięki projektowi „Infocafe Qulturka” stworzona została bezpłatna przestrzeń 
artystyczna w centrum Poznania - kawiarenka z szeroką ofertą animacji 
kulturalnej skierowana do Poznaniaków, co przyczyniło się w znaczący sposób 
do integracji społeczności lokalnej. Udało nam się zaangażować odbiorców 
wydarzeń kulturalnych Poznania w proces tworzenia oferty kulturalnej naszego 
miasta. 
Zaoferowaliśmy 6 spotkań z artystami, w tym cztery wydarzenia muzyczne m. 
in. 3 koncerty akustyczne. W ramach Projekcji Filmów Zaangażowanych 
zaprezentowaliśmy 22 filmy i przeprowadziliśmy spotkania dyskusyjne po 
każdej projekcji.  Zorganizowaliśmy 2 wystawy artystyczne oraz 11 warsztatów 
artystycznych. 
 
Projekt „Pozna ński Bank Czasu”  
(realizacja  01.01.2011-31.12.2011) 
Bank czasu jest systemem bezpłatnej wymiany usług, umiejętności i wiedzy. 
"Walutą" wymiany jest czas - a przedmiotem - wszelkie usługi i umiejętności. 
System ten Stowarzyszenie prowadzi od stycznia 2006r.  
Celem realizacji projektu jest: bezpośrednia pomoc uczestnikom w codziennych 
sprawach, podniesienie ich stanu wiedzy i umiejętności, umożliwienie stania się 
częścią społeczeństwa informacyjnego, włączenie w działania społeczne i 
samopomocowe oraz animacja lokalnego ruchu samopomocy, samoorganizacji 
i aktywności obywatelskiej. Bardzo ważnym aspektem jest integracja 
międzypokoleniowa i zwiększanie uczestnictwa seniorów w życiu społeczny.  
W roku 2011 do Banku Czasu należy 136 osób. W tym czasie członkowie 
wymienili 1426 godzin podczas 515 wymian.  
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W czasie funkcjonowania projektu zorganizowaliśmy 12 comiesięcznych 
spotkań członków Banku Czasu. 
Przeprowadziliśmy sześć warsztatów i kursów: Joga, Klub Języka Rosyjskiego, 
Klub Języka Angielskiego, Capoeira, Kurs Obsługi Internetu, Warsztaty 
artystyczne. 
Od września 2011 rozpoczęliśmy we współpracy z Radą Osiedla Jeżyce 
starania o utworzenie lokalnego pododziału Banku Czasu na Jeżycach. 
Rozpoczęliśmy akcję promocyjną i spotkania integracyjne.  
W 2011 w  ramach projektu zorganizowaliśmy trzy spotkania z cyklu „Targi 
Różności” - czyli wymianę niepotrzebnych rzeczy - wydarzenia te znacząco 
przyczyniło się do integracji uczestników projektu. 
 
Projekt „Aktywny obywatel” 
(realizacja 01.01.-31.12.2011) 
Celem projektu jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
aktywizacja Polaków do czynnego udziału w życiu publicznym, partycypacji w 
procesach demokratycznych i realizacji założeń programowych naszej 
organizacji w tej sferze. 
W ramach projektu prowadzimy kampanie tematyczne „Solidarni z Tybetem”, 
„Solidarni z Palestyną” oraz bierzemy udział w demonstracjach, happeningach, 
akcjach ulotkowych i plakatowych; organizujemy spotkania, projekcje filmowe 
oraz warsztaty. 
 
Rewitalizacja Fortu II 
(realizacja 01.01.-31.12.2011) 
Celem projektu było uporządkowanie i adaptacja pomieszczeń znajdujących się 
w Forcie II w Poznaniu (ul. Obodrzycka 61) w celu utworzenia niezależnego 
centrum społeczno-kulturalnego. 
W trakcie realizacji projektu porządkowaliśmy teren Fortu II z udziałem 
członków stowarzyszenia i wolontariuszy, usunęliśmy różnego typu odpady z 
wnętrz oraz dokonaliśmy renowacji pomieszczeń.  
Na przyległych terenach zielonych zorganizowaliśmy wydarzenie 
happeningowe piknik „Powitanie lata”, dla naszych wolontariuszy, sympatyków i 
członków Poznańskiego Banku Czasu.  
 
EVS Wolontariat europejski  
(realizacja 01.01.2011-30.06.2011)  
Nasza organizacja w 2010 roku rozpoczęła działania związane z wolontariatem 
europejskim w ramach programu "Młodzież w Działaniu".  W partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem "Jeden Świat" kontynuowaliśmy projekt „Frorn one World to a 
better World: a range of possibile” z ubiegłego roku.  
W ramach projektu gościliśmy dwóch wolontariuszy - jednego z Ukrainy i 
jednego z Hiszpanii. 
W trakcie realizacji projektu nasi wolontariusze prowadzili kluby językowe, 
języka rosyjskiego i języka angielskiego, opracowywali i przygotowywali lekcje 
dla uczestników Poznańskiego Banku Czasu. 
Wydrukowaliśmy również przewodnik po Poznaniu, którego realizacji podjął się 
jeden z naszych wolontariuszy. 
 
Projekt „Wózek dla Marcina Ł ąckiego” 
Celem akcji było zebranie i przekazanie funduszy na wózek inwalidzki dla 
Marcina Łąckiego. 
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Zbiórka Żywno ści  
W grudniu 2011 wzięliśmy udział w Świątecznej Zbiórce Żywności prowadzonej 
przez Wielkopolski Bank Żywności. Nasi wolontariusze, sympatycy i członkowie 
Poznańskiego Banku Czasu zbierali dary w poznańskim markecie. Zebraną 
żywność organizacje przekazały najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
Poznania i Wielkopolski.  

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

 CAŁY KRAJ, ZAGRANICA 

2. Informacja dotycz ąca prowadzonych przez organizacj ę pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

 

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

__   tak  

 

X    nie 
 

  

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 dotycz ąca liczby odbiorców działa ń organizacji po żytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Osoby 
fizyczne 

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

prawne 
16 

4. Informacja dotycz ąca działalno ści nieodpłatnej po żytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

94.99.Z – Bank Czasu,  Rewitalizacja Fortu II, EVS, Aktywny 
obywatel 
 
90.04.Z – InfoCafe Qulturka 
 
88.99.Z – Wolontariat z MOPR, Wózek dla Marcina Łąckiego 

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), zaczynaj ąc od  głównego 
przedmiotu działalno ści)  

Kod PKD:  94.99.Z 
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Kod PKD:  90.04.Z 

Kod PKD: 88.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

CAŁY KRAJ, ZAGRANICA 

5. Informacja dotycz ąca działalno ści odpłatnej po żytku publicznego i działalno ści gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

X    tak  

 

__  nie 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
85.60.Z – Edukacja w zakresie fortyfikacji poznańskich 

 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD: 85.60.Z  

Kod PKD:  

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj ąc od  głównego 
przedmiotu działalno ści)  

Kod PKD:  

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

GMINA 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
__   tak  

 

X     nie 

 

  

- 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

5.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), zaczynaj ąc od  głównego 
przedmiotu działalno ści ) 

Kod PKD:  
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6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

- 

III.Przychody i koszty organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym   

1. Informacja o przychodach organizacji  

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 
 

95405 ,58  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
93291,48 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
900, 00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0, 00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
0, 10 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
6309 , 29 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
   72406 , 91 zł 

  

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0 , 00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 
0 , 00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
64580 , 00 zł 

 
w 
tym: 
 
 

d) z dotacji z funduszy celowych 7826 , 91 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
15789,28 zł 

a) ze składek członkowskich 1214 , 00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
10096, 00 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
866, 00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
3613, 28 zł 

e) ze spadków, zapisów 
0 , 00 zł 

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

0 , 00 zł 

g) z nawiązek sądowych 
0, 00 zł 

w 
tym: 

h) ze świadczeń pieniężnych   
0, 00 zł 

 

8. Z innych źródeł 
0, 00 zł 
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2. Wynik działalno ści odpłatnej po żytku publicznego lub działalno ści gospodarczej organizacji po żytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0 , 00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0 , 00 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0 , 00 zł 

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

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

6312,26 zł 

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

12621,55 zł 

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

1  
Rewitalizacja Fortu II 

11097,75 zł 

2  
Solidarni z Palestyną  

395,00 zł 

3  
Wózek dla Marcina Łąckiego 

1128,80 zł 

4  
— 

,    zł 

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

1 — ,    zł 

2 — ,    zł 

3 —   ,    zł 

4 —   ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie spr awozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 91867,74 12621,55   zł 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 87945,80  zł  12621,55   zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 900, 00    zł 0, 00    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0, 00    zł  

w 
tym : 

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

3020, 78   zł  0,00    zł 
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e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0, 00    zł 

0, 00    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 1,16    zł 
0, 00    zł 

IV. Korzystanie z uprawnie ń w okresie sprawozdawczym 

 

X z podatku dochodowego od osób prawnych  

X z podatku od nieruchomości 

X z podatku od czynności cywilnoprawnych 

X z opłaty skarbowej 

X z opłat sądowych 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 
 

z innych zwolnień
 

-> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226) 

 

 _ tak  

 

X nie 

 

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

X   nie korzystała 
 

V. Personel organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadcz ące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

                                                                                            

osób   1 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. 
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

0,5 etatów 

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

   
12 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 
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1. Organizacja ma członków 

X   tak  

 

__  nie 

 

 

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

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

15 
 
0 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała……1…członków 
 
organizacja straciła………1….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) 

 

X   tak  

 

__  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) 

 0 osób 

a) członkowie organizacji   0  osób 

b) pracownicy organizacji  0  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0  osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0  osób 

w 
tym: 

e) inne osoby 0  osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 
30 dni 
 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

270  osób 

a) członkowie organizacji  2  osób 

b) pracownicy organizacji  1  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 2  osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 3  osób 

w 
tym: 

e) inne osoby 
 262  osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

37218,50 zł 

a) z tytułu umów o pracę 14 348,50 zł 

wynagrodzenie zasadnicze 14 348,50 zł 

w 
tym: 

 

nagrody 0 , 00   zł 
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premie 0 , 00   zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0 , 00   zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22870, 00 zł 
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego 
 
 

37218,07 zł 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego  900, 00 zł w 
tym: 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 36318,07 zł 
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 
 
 

0 , 00 zł 

4. Wysokość przeci ętnego  miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0, 00 zł 

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

0, 00 zł 

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

      238,58 zł 

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

0, 00 zł 

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

0, 00 zł 

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

1434 , 85 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

- 

VII.Informacja o udzielonych przez organizacj ę pożytku publicznego po życzkach pieni ężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
__   tak  

 

X     nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0 , 00   zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 0 , 00   zł 

VIII.Informacja o działalno ści zleconej organizacji po żytku publicznego przez administracj ę publiczn ą  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

X   tak  

 

__  nie 
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2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 BANK CZASU NA JEŻYCACH 1000, 00  zł 

2 INFOCAFE QULTURKA 40000, 00  zł 

3 WOLONTARIAT Z MOPR W POZNAŃSKICH RODZINACH 23580, 00  zł 

4 - -, -    zł 

5 - -,-     zł 

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

__   tak  

 

X     nie 
 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - ,    zł 

2 - ,    zł 

3 - ,    zł 

4 - ,    zł 

5 - ,    zł 

IX.Informacja dotycz ąca realizowanych przez organizacj ę pożytku publicznego zamówie ń publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

__   tak  

 

X     nie 

 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - ,    zł 

2 - ,    zł 

3 - ,    zł 

4 - ,    zł 

5 - ,    zł 

X.Informacje uzupełniaj ące 

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 
 

NIE DOTYCZY 
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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 
 

NIE DOTYCZY 
 

1 - 

2 - 

3 - 

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

 
NIE DOTYCZY 

 
 

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) 

__   tak  

 

X     nie 

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

- 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 

KATARZYNA SULEJEWSKA 
PREZES 

Podpis 
 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 

30-03-2012 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 
 
 

 
 


