
Ministerstwo 
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Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. SOSNOWIEC

Powiat M. SOSNOWIEC

Ulica MODRZEJOWSKA Nr domu 20 Nr lokalu -

Miejscowość SOSNOWIEC Kod pocztowy 41-200 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 785371059

Nr faksu E-mail 
pomocwiecej@interia.pl

Strona www www.pomocwiecej.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24198593400000 6. Numer KRS 0000389968

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

Michał Niezgoda Prezes Zarządu TAK

Sylwia Roman Wiceprezes Zarządu TAK

Joanna Niezgoda Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Łopuszańska Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej

TAK

Adriana Łopuszańska Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Katarzyna Mazuś Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

POMÓC WIĘCEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania fundacji Pomóc Więcej jest organizowanie i niesienie 
wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu 
trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać 
wykorzystując własne zasoby i możliwości . Nadrzędnym celem fundacji 
jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz 
przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji , przemocy, nadużyć i 
zaniedbań wobec niego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową:

• dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy,
• ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających 
ratowanie życia i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków 
medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonego dla 
ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów,
• pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka , a także pomoc w usamodzielnianiu się ,
• rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,  
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – 
finansowanie działań mających na celu rehabilitację, aktywizację 
zawodową i podniesienia jakości życia , w tym przekazywanie środków na 
otwarcie świetlic , warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków 
rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów ,
• edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na 
szkolenia , treningi , terapię oraz działania zwiększające wiedzę i 
świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych , niepełnosprawnych 
, dotkniętych biedą , wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

156

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

W ramach działalności nieodpłatnej najważniejszą sferą działalności pożytku publicznego są zadania w 
zakresie działalności charytatywnej polegającą na gromadzeniu funduszy lub innej formy wspierania 
finansowego w ramach pomocy społecznej. Aktualnie mamy 156 podopiecznych – głównie dzieci z 
różnymi ciężkimi schorzeniami . Są to osoby wymagające  stałego, systematycznego leczenia i 
specjalistycznej rehabilitacji. 
Nasze działania koncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych , a także darów rzeczowych na 
rzecz naszych podopiecznych. Organizujemy bezpośrednią pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym 
 poprzez zbiórkę pieniędzy na operacje, leczenie, rehabilitację , zakup lekarstw , sprzętu 
rehabilitacyjnego , dojazdu do ośrodków leczenia , a także zakup żywności oraz niezbędnych środków 
higienicznych . Prowadzimy permanentną  zbiórkę publiczną. Zbiórka prowadzona jest poprzez akcje 
internetowe, a także organizację, współorganizację lub uczestnictwo w licznych kiermaszach, 
jarmarkach, piknikach i koncertach charytatywnych na rzecz naszych podopiecznych. W 2018 r. 
zakupiliśmy lub refundowaliśmy ze środków zebranych w zbiórkach publicznych :  leki za kwotę 
205.095,84 zł, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny za kwotę 63.477,98 zł, środki spożywcze i higieniczne 
za kwotę 36.269,91 zł, przejazd na leczenie i rehabilitację za kwotę 30.889,11 zł, leczenie i 
przeprowadzenie zabiegów medycznych za kwotę 99.911,10 zł, rehabilitację za kwotę 32.605,59 zł, 
turnusy rehabilitacyjne za kwotę 30.545,40 zł oraz koszty likwidacji barier architektonicznych i 
przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych za kwotę 7.426,38 zł. 
W ramach naszej działalności  w 2017 r. :
- w kwietniu braliśmy udział w obchodach Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, a 25.04.2017 r. braliśmy 
udział w Pierwszym Śląskim Szlaku Autyzmu,
-w dniu 5.05.2017 r. braliśmy udział w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – Dniu 
Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
- w dniu 14.05.2017 r. odbył się koncert charytatywny dla jednego z naszych podopiecznych,
- w dniu 19.06.2017 r. – odbył się Charytatywny Maraton Zumba w Kalwarii Zebrzydowskiej,
- w dniu 8.07.2017 r. – odbyły się warsztaty artystyczne „Wszyscy razem, wszyscy równi” w 
Świętochłowicach,
- w dniu 26.08.2017 r. - braliśmy udział w Charytatywnym Festynie Rodzinnym,
- w dniu 9.09.2017 r.- fundacja uczestniczyła w Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych
- październik 2017 r. został utworzony integracyjno-terapeutyczny zespół muzyczny „Jestem tu” w skład 
którego wchodzą nasi podopieczni i terapeuci,
- w dniu 24.11.2017 r. – odbył się w Świętochłowicach wernisaż plastyczno-artystyczny podopiecznych 
Centrum Terapii i Edukacji „Horyzont” prowadzone przez fundację w Świętochłowicach pt. „Pojąć 
niepojęte, czyli kiedy w sercu rodzi się sztuka”  połączony z aukcją charytatywną (licytacja prac naszych 
podopiecznych),
- w dniu 3.12.2017 r. zorganizowaliśmy Mikołaja w Centrum Terapii I Edukacji „Horyzont” w 
Świętochłowicach  dla naszych podopiecznych,
- przez cały rok prowadzimy w prowadzonym przez fundację Centrum Terapii i Edukacji „Horyzont” w 
Świętochłowicach na rzecz naszych podopiecznych ( głownie dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną) terapię grupową ( terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia) oraz 
terapię indywidualną (terapia ręki, terapia integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, zajęcia z 
logopedą) , a także rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin osób niepełnosprawnych,

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej poprzez przekazywanie 
środków przeznaczonych 
dla osób lub instytucji 
zajmujących się 
wspieraniem osób 
będących w niedostatku i 
potrzebujących pomocy. 
Przeprowadzamy na 
terenie całego kraju 
zbiórkę publiczną w 
formie pieniężnej na 
wyodrębnione konto 
bankowe i do puszek 
kwestarskich.Uzyskane 
środki finansowe 
przekazujemy naszym 
podopiecznym zgodnie z 
ich potrzebami. 
Finansujemy zakup 
niezbędnych leków, 
leczenie , zabiegi 
medyczne, rehabilitację , 
turnusy rehabilitacyjne, 
zakup środków 
spożywczych i 
higienicznych, dojazd do 
placówek medycznych, czy 
zakup sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego. 
Organizujemy akcje na 
rzecz naszych 
podopiecznych 
wykorzystując internet, 
organizując lokalne 
kiermasze, festyny i 
różnego rodzaju imprezy.

86.90.E

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
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia poprzez przekazywanie 
środków uzyskanych w 
zbiórce publicznej w 
formie pieniężnej na 
wyodrębnione konto 
bankowe i do puszek 
kwestarskich 
umożliwiających 
ratowanie życia i zdrowia, 
środków ułatwiających 
korzystanie z opieki 
lekarskiej i 
wykwalifikowanych 
specjalistów oraz zakup 
lekarstw, środków 
medycznych, 
specjalistycznego sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego. 
Finansujemy zabiegi 
medyczne, turnusy 
rehabilitacyjne, a także 
przejazd do szpitali i 
ośrodków medycznych. 
Organizujemy akcję na 
rzecz naszych 
podopiecznych 
wykorzystując internet, 
organizując lokalne 
kiermasze, festyny i 
różnego rodzaju imprezy.

86.90.E

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przez cały rok prowadzimy 
w prowadzonym przez 
fundację Centrum Terapii i 
Edukacji „Horyzont” w 
Świętochłowicach na rzecz 
naszych podopiecznych ( 
głownie dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) terapię 
grupową ( terapia 
zajęciowa, muzykoterapia, 
arteterapia, dogoterapia) 
oraz terapię indywidualną 
(terapia ręki, terapia 
integracji sensorycznej, 
sala doświadczania świata, 
zajęcia z logopedą) , a 
także rehabilitację oraz 
wsparcie psychologiczne 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych,został 
utworzony integracyjno-
terapeutyczny zespół 
muzyczny „Jestem tu” w 
skład którego wchodzą 
nasi podopieczni i 
terapeuci,

86.90.E
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 677 186,12 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 674 254,16 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 2 931,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

35 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 475 679,59 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 166 506,53 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 35 000,00 zł
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0,00 zł

254 453,92 zł

0,00 zł

218 293,71 zł

0,00 zł

2 931,96 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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 9 318,38 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 109 958,85 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 756 968,55 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

756 968,55 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 działalność charytatywna 109 958,85 zł

1 zakup leków 26 900,12 zł

2 zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 16 952,05 zł

3 zakup produktów spożywczych i środków higienicznych 11 236,34 zł

4 przejazd na leczenie i rehabilitację 16 308,13 zł

5 leczenie i przeprowadzenie zabiegów medycznych 11 070,82 zł

6 rehabilitacja 11 980,00 zł

7 turnusy rehabilitacyjne 6 100,00 zł

8 wydatki fundacji na remont Centrum Terapii i Edukacji "Horyzont" w Świętochłowicach 9 411,39 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -82 714,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 zł 0,00 zł

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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3,0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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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)

2,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

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)

36,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

6,00 osób

30,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20 000,00 zł

20 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

20 000,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 20 000,00 zł

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

0,00 zł

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

2 000,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

3 000,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

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)

0,00 zł

6,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

6,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 000,00 zł

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

3 000,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Organizacja i prowadzenie 
działań na rzecz miasta 
Świętochłowice w zakresie 
poprawy jakości życia 
niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży realizowanych w 
formie programów 
profilaktycznych i 
rehabilitacyjnych oraz 
pobytu dziennego osób 
niepełnosprawnych w 
ośrodku rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja psychospołeczna i 
integracja podczas zajęć z 
gogoterapii, muzykoterapii, 
arteterapii, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz 
rehabilitacjiruchowej poprzez 
terapię ruchową przeznaczonej 
dla 20 osób niepełnosprawnych 
w stopniu umiarkowanym i 
znacznym.

Urząd Miasta Świętochłowice 30 000,00 zł

2 Dotacja kultura. Rehabilitacja psychospołeczna i 
integracja poprzez sztukę.

Urząd Miasta  Świętochłowice 5 000,00 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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Michał Niezgoda 1.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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