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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. 
WARSZAWA

Gmina M. ST. 
WARSZAWA

Ulica RACŁAWICKA Nr domu 46 Nr lokalu 62

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-601 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 81 527 99 13

Nr faksu 81 527 99 13 E-mail fcm@wp.pl Strona www tato.net

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-02-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01312184800000 6. Numer KRS 0000208956

Druk: MPiPS 1



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

Katarzyna Wac Członek Zarządu
Wojciech Czeronko  Prezes Zarządu
Agata Wojtaszek Sekretarz Zarządu

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

Rada Fundacji:
Celestyn Napiórkowski
Krzysztof Mielcarek
Zdzisław Hofman
Artur Przelaskowski

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności 
informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup 
społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, 
tolerancji oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, 
wyznanie, narodowość oraz przekonania,
- promocja i wsparcie rozwoju rodziny,
- przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
- wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na 
rzecz głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-
metodiańskiej spuścizny kulturowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Prowadzenie warsztatów, konferencji, wydawanie publikacji.
Prowadzenie badań dotyczących sytuacji ojcostwa w Polsce i 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Realizowanie kampanii 
społecznych ocieplających klimat wokół ojcostwa.
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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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja Cyryla i Metodego w roku sprawozdawczym realizowała program 
Inicjatywa Tato.Net:
Wartości: Obecność ojca wzmocnieniem dla rodziny
Wizja: Odkrywamy ojcostwo
Misja: Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego ojcostwa 
oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym i spełnionym ojcem

a) W roku 2012 Fundacja zakończyła realizację projektu „Navi-Tata - nawigacja 
do ojcostwa” dofinansowanego przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Celem projektu było rozpoczęcie procesu zmiany społecznej polegającej na 
promowaniu dobrych wzorców w zakresie pełnienia zadań rodzicielskich, 
angażowanie mężczyzn w proces edukacyjny swoich dzieci, łączenia 
obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. W ramach projektu podjęte 
zostały następujące działania: 
• przeprowadzenie 8 konferencji o zasięgu ogólnokrajowym, w których wzięło 
udział ponad 700 osób, 
• przeprowadzenie 8 warsztatów „Bliżej – pełna łączność”, łącznie dla ok. 120 
mężczyzn,
• utworzenie i szkolenie grupy roboczej utworzonej z przedstawicieli organizacji i 
instytucji chcących włączyć się pełniej w proces tworzenia ruchu społecznego i 
opracowanie diagnozy stanu obecnego jak i wytycznych i możliwych kierunków,
• Przygotowanie i dystrybucja dokumentu "Navi-Tata - Nawigacja do ojcostwa" – 
dokument zawierający dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania z zakresu 
włączania różnych organizacji, instytucji i środowisk w obszar inicjatyw 
wspierających ojców i ojcostwo.

b) Projekt „Ojciec & Dziadek - odnowić energię pokoleń” (realizowany dzięki 
dotacji z MPiPS w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych – ASOS) 
Projekt stawia sobie za cel dotarcie do źródeł wielu sytuacji kryzysowych 
dotykających seniorów, a nie zaoferowanie jedynie zastępczych rozwiązań, które 
pomogą na poprawę psychicznego i fizycznego samopoczucia osoby starszej. 
Celem jest budowanie prawdziwych mostów porozumienia między pokoleniami. 
W ramach projektu w roku 2012 przeprowadzono  8 edycji warsztatów „Bliżej” 
(do udziału w tych warsztatach zachęcani są w szczególny sposób ojcowie osób 
dorosłych, a więc dziadkowie), oraz opra¬cowano dwie publikacje: „List do taty” 
oraz „7  sekretów efektywnych ojców”. Pozostałe działania w ramach projektu 
zaplanowane zostały na rok 2013. 

c) Projekt Wolontariat Długoterminowy
Projekt zakłada goszczenie wolontariusza długoterminowego przez okres 11 
miesięcy – od października 2012 do końca sierpnia 2013. Wolonta-riuszka 
zajmuje się w Fundacji organizacją pracy biura, komuni¬kacją wew¬nętrzną i 
zewnętrzną, promocją oraz wspiera organizowanie warsztatów.

d) Konkurs „Strzel fotkę” organizowany był podczas turnieju EURO 2012, 
polegał na przesłaniu zdjęcia kibicującego polskiej drużynie narodowej ojca wraz 
z dziećmi. Ojcowie przesłali fotografie z dziećmi w różnym wieku. Spośród 
nadesłanych zdjęć nagrodzone zostało jedno. Nagrodą w konkursie były 
publikacje Tato.Net

e) „Strefa Taty” powstała z okazji Dnia Ojca jako alternatywa dla strefy kibica 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
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podczas turnieju EURO 2012. Wśród ojców było w tym czasie wielu kibiców, 
jednak byli również tacy, którzy chcieli doskonalić swoje ojcowskie umiejętności i 
wymieniać się doświadczeniami podczas warsztatów dla ojców. Warsztaty były 
organizowane w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Zabrzu, Lublinie, 
Ostrołęce, Białymstoku, Jeleniej Górze i Kodniu.

f) Serwis internetowy www.tato.net
Prowadzony i rozbudowywany był tematyczny portal internetowy w czterech 
językach, w którym mężczyźni mogli znaleźć informacje o wielu aspektach 
ojcostwa. Do ojców adresowany był również Elektroniczny Biuletyn Tato.Net, 
liczący około 2500 odbiorców. W roku 2012 ukazało się ok. 150 artykułów w 
serwisie internetowym.

g) Działalność szkoleniowa
W roku 2012 w wydarzeniach warsztatowych prowadzonych przez Inicjatywę 
Tato.Net wzięło udział 862 ojców. Przeprowadzone warsztaty to: 28 warsztatów 
„7 Sekretów”, 13 warsztatów „Bliżej”, 1 warsztat „Tato&Córka”, 4 warsztaty 
przygodowe. 
Przeprowadzono badania ewaluacyjne warsztatów dla ojców. Do analizy 
zakwalifikowano blisko 710 wypełnionych ankiet. 

h) Publikacje 
W 2012 roku wydana została kolejna publikacja z serii Przygoda Bycia ojcem – 
„Tworzenie więzi. Dla ojców niemowląt”. Lektorem w wersji dźwiękowej książki 
jest Radosław Pazura. Dwie kolejne publikacje przygotowane w tym roku to „List 
do taty” (podsumowanie akcji pod tym samym tytułem organizowanej wspólnie z 
Senatem RP) oraz książka Kena Canfielda „7  sekretów efektywnych ojców”.

i) Trening dla trenerów „T4T”
Rozpoczęto kolejną edycję szkolenia nowej grupy trenerów. Wzięło w niej udział 
12 kandydatów na trenerów warsztatów dla ojców. Szkolenie składało się z 
dwóch  spotkań stacjonarnych oraz cotygodniowych spotkań online. Uczestnicy 
byli zobowiązani przygotować eseje, wziąć udział w warsztatach, prowadzić 
poszczególne moduły, zorganizować jeden warsztat w swoim mieście oraz zdać 
egzamin trenerski pod okiem superwizora. 

j) Udział w akcji „Ojciec? Obecny!” jako partner merytoryczny
Akcja organizowana przez portal Onet.pl miała na celu pobudzanie mężczyzn do 
stawiania się jeszcze bardziej zaangażowanymi ojcami. W ramach akcji osoby 
prowadzące bloga mogły wziąć udział w konkursie „Ojciec obecny w moim 
życiu”. Zadaniem uczestników było napisanie notki blogowej – najpiękniejszych, 
najciekawszych historii z ojcem w roli głównej, zarówno z perspektywy ojca, jak i 
dziecka. Pozostałymi partnerami zaangażowanymi do tego przedsięwzięcia byli: 
Tygodnik Powszechny, Portal M jak Mama 24, GaGa – Magazyn o pięknym 
dzieciństwie.

k) Informacja o Tato.Net pojawiła się m.in. w następujących tytułach prasowych:
„Trenerzy nowych pokoleń” – Dziennik Bałtycki, „Jestem tatą – to moja kariera” – 
Gość Niedzielny (Lubelski), „Pospolite ruszenie na rzecz rodzin” – www.ekai.pl, 
„Tata do poprawy” Gość Niedzielny (Lubelski), „Maraton bez końca” – Gość 
Niedzielny (Lubelski), „Ojcowie – rodzina – Kościół” – Program I  Familijna 
Jedynka, „Spotkanie na ojcowskiej stopie” – www.przeblyski.pl, „Być Kobietą” – 
Radio Plus Opole, „Powrót Taty” – magazyn Sens.

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

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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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

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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)

13400

42

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

Prowadzenie szkoleń dla dorosłych (warsztatów), prowadzenie 
działalności wydawniczej (książki).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.Z

58.11.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Prowadzenie szkoleń dla dorosłych (warsztatów), prowadzenie 
działalności wydawniczej (książki, czasopisma).

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.14.Z

58.11.Z

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 316,347.13 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 220,416.55 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 90,383.39 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 167,420.00 zł

0.00 zł

162,920.00 zł

4,500.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 37,532.26 zł

0.00 zł

20,332.26 zł

17,200.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 5,100.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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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 pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 309,953.81 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 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:

82,136.61 zł 0.00 zł

90,383.39 zł 0.00 zł

0.00 zł

130,634.41 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

6,799.40 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące 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)

1.0 osób

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)

1.0 etatów
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20.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

6.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 6.00 osób

1.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 97,465.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 18,000.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79,465.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 31,385.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 66,080.00 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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,000.00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Wojciech Czeronko, prezes Zarządu Fundacji, 11.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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