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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina JABŁONNA

Powiat LUBELSKI

Ulica Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość SKRZYNICE I Kod pocztowy 23-114 Poczta JABŁONNA Nr telefonu 603306687

Nr faksu E-mail 
michalstanowski@gmail.com

Strona www www.nieprzetartyszlak.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06023245900000 6. Numer KRS 0000277202

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

Jan Michał Stanowski Prezes TAK

Dominika Jedlikowska Członek Zarządu 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

Janusz Mirosław Szymański Rada Fundacji TAK

Dorota Godlewska Rada Fundacji TAK

Katarzyna Serwacka Rada Fundacji TAK

FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM FUNDACJI JEST INICJOWANIE,TWORZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAN 
ARTYSTYCZNYCH,
SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
KIERUNKU ICH INTEGRACJI ORAZ
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I ZAWODOWEJ.
ŁACZENIE WYCHOWANIA I NAUKI POPRZEZ ROZWÓJ KRAJOZNAWSTWA 
ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI
I MŁODZIEZY, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGROZONYCH 
PATOLOGIA SPOŁECZNA,
W DUCHU WYCHOWANIA DO SAMODZIELNOSCI I ODPOWIEDZIALNOSCI, 
EKOLOGII I OCHRONY
ZWIERZAT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. 90, 0, , DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI, PROMOCJI POLSKI - 
SZCZEGÓLNIE W
ZAKRESIE OSIAGNIEC KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
2. 58, 19, , PUBLIKOWAC I KOLPORTOWAC WYDAWNICTWA EDUKACYJNE 
PROMUJACE CELE
STATUTOWE FUNDACJI.
3. 85, 59, , ORGANIZOWAC WARSZTATY, KURSY, SZKOLENIA, 
KONFERENCJE, SEMINARIA,
ZIELONE SZKOŁY, OBOZY, DLA OSÓB DOROSŁYCH, MŁODZIEZY I DZIECI; 
PRACOWNIKÓW I
WOLONTARIUSZY; PODNOSZACYCH ICH KWALIFIKACJE.
4. 94, 99, , ORGANIZOWAC I PROWADZIC WSZELKA INNA DZIAŁALNOSC 
NA RZECZ OSÓB
WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE LUB OSÓB, KTÓRYM TO WYKLUCZENIE 
ZAGRAZA TAK ABY
UMOZLIWIC IM SAMODZIELNE ZYCIE I PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE 
W RAMACH
SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO.
5. 88, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W 
PODESZŁYM WIEKU I
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2000Osoby fizyczne

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

Przedmiotem działalności Fundacji jest: inicjowanie, tworzenie i wspieranie działań artystycznych, 
społecznych i kulturalnych osób niepełnosprawnych w kierunku ich integracji oraz rehabilitacji 
społecznej, kulturalnej i zawodowej. Łączenie wychowania i nauki poprzez rozwój krajoznawstwa oraz 
wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologią społeczną, 
w duchu wychowania do samodzielności i odpowiedzialności, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego.
  W 2016 roku Fundacja kontynuowała działalność rozpoczętą w roku 2007. Poniżej zostały 
wyszczególnione najważniejsze formy zaangażowania.
 W 2016 roku Fundacja prowadziła Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” (który 
istnieje od listopada 2011r.). Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) „Akademia Artystyczna” 
przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami o 
spektrum autyzmu,  które nie mają obecnie pracy, a chcą się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, 
uczyć się nawiązywania kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim wykorzystywać swój potencjał oraz 
wyrażać siebie poprzez działania artystyczne. 
Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia 
oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze 
środowiskiem. Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane w I oraz II półroczu 2016 roku było 
zgodne z Planem Działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” na rok 2016 
oraz Programem Działalności Środowiskowego Domu „Akademia Artystyczna”. Dzięki kontynuacji pracy 
terapeutycznej w ŚDS w II półroczu 2016 r. u podopiecznych było wzmacniane poczucie własnej 
wartości oraz poszerzanie kręgu zainteresowań. W II kwartale 2016 r. podopieczni wzięli aktywny udział 
w integracji społecznej: w dniach 22-24 kwietnia ŚDS „Akademia Artystyczna” był współorganizatorem 
Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych – XXVI Spotkań Artystów 
Nieprzetartego Szlaku „Afryka”. Ponadto, w dniach 12-15 maja grupa uczestników ŚDS wraz z kadrą 
wzięła udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Nepretaptany 
Shlyah” w Brześciu na Białorusi. Grupa podopiecznych zaprezentowała na obydwu festiwalach piosenki 
w ramach występów towarzyszących oraz własny spektakl teatralny pt. „Parada bogów”. Udział w 
obydwu imprezach dał możliwość rozwijania międzynarodowych relacji. Dodatkowym elementem 
rozwijania umiejętności społecznych był udział podopiecznych i kadry w czerwcowym festynie 
rodzinnym. Podopieczni ŚDS "Akademia Artystyczna" dzięki udziale w tych wydarzeniach mieli 
możliwość treningu w relacjach społecznych, nawiązywania znajomości, sprawdzania się w nowych 
warunkach i sytuacjach, prezentowania swoich talentów dla szerokiej publiczności. Drugie półrocze 
2016 r. to kontynuacja pracy terapeutycznej w tym polu – poza codziennymi zajęciami w ŚDS uczestnicy 
oraz kadra brali udział m.in. w warsztatach radiowych, wyjazdach do Ośrodka Teatralnego w 
Skrzynicach k. Lublina oraz w XIX Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku – 
Przeglądzie piosenki osób niepełnosprawnych. W ramach ww. przeglądu grupa zaprezentowała się na 
scenie z piosenką „Cyganeczka Zosia” związaną z tematem przewodnim imprezy – światem cygańskim. 
ŚDS „Akademia Artystyczna” jest również współorganizatorem imprezy, w ramach czego uczestnicy ŚDS 
pełnią rolę wolontariuszy podczas przygotowań wydarzenia. Pozwala to na rozwijanie zdolności 
organizacyjnych, odpowiedzialności, pomocy drugiej osobie, współpracy w grupie i organizacji pracy 
własnej. Aktywny udział w różnego rodzaju wydarzeniach publicznych i kulturalnych miasta Lublin miał 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie podopiecznych ŚDS "Akademia Artystyczna" i utrwalane dzięki 
temu postawy i zachowania.

 W 2016r. Fundacja była również organizatorem Międzynarodowego Cyklu Imprez Artystystycznych 
Nieprzetartego Szlaku. Są to spotkania z niepełnosprawnymi artystami, którzy ukazują swoje zdolności.

W latach następnych działania Fundacji będą ukierunkowane na rozwój dotychczasowej działalności.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

50Osoby prawne
2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej nie 
klasyfikowana. 
Przedmiotem 
działalności Fundacji 
jest incjowanie, 
tworzenie i wspieranie 
działań artystycznych, 
społecznychi 
kulturalnych osób 
niepełnosprawnych w 
kierunku ich integracji 
oraz rehablitacji 
społecznej, kulturalnej i 
zawodowej. Łączenie 
wychowania i nauki 
poprzez rozwój 
krajoznawstwa oraz 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży, w tym osób 
niepełnosprawnych  
oraz zagrożonych 
patalogią społeczną, w 
duchu wychowania do 
samodzielności i 
odpowiedzialności, 
ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodnicznego. W 
2016r. Fundacja 
kontynuowała 
działalność rozpoczętą 
w roku 2007.

94.99.Z

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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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej nie 
klasyfikowana. 
Przedmiotem 
działalności Fundacji 
jest incjowanie, 
tworzenie i wspieranie 
działań artystycznych, 
społecznychi 
kulturalnych osób 
niepełnosprawnych w 
kierunku ich integracji 
oraz rehablitacji 
społecznej, kulturalnej i 
zawodowej. Łączenie 
wychowania i nauki 
poprzez rozwój 
krajoznawstwa oraz 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży, w tym osób 
niepełnosprawnych 
oraz zagrożonych 
patalogią społeczną, w 
duchu wychowania do 
samodzielności i 
odpowiedzialności, 
ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodnicznego. W 
2016r. Fundacja 
kontynuowała 
działalność rozpoczętą 
w roku 2007.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 351,439.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 325,092.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,347.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

321,913.50 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,310.00 zł

0.00 zł

1,310.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 868.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 321,913.50 zł
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2.4. Z innych źródeł 26,347.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,142.70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,584.96 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 868.60 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: 350,091.44 zł 868.60 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

f) pozostałe koszty ogółem

327,234.80 zł 868.60 zł

22,762.04 zł 0.00 zł

0.00 zł

18.00 zł

0.00 zł

76.60 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Bieżąca działalność, cele statutowe. 868.60 zł

1 Cele statutowe. 868.60 zł

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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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.)

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

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)

8.0 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)

4.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 150,927.42 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

119,289.18 zł

107,039.72 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

6,950.00 zł

- inne świadczenia 5,299.46 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31,638.24 zł

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

31,638.24 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 433.40 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31,204.84 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)

4,028.39 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)

0.00 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)

12,577.29 zł

60.00 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

8.00 osób

52.00 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)

16.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8.00 osób

8.00 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

2,093.78 zł

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

0.00 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 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu B i typu - 
15 miejsc na terenie Miasta 
Lublin

Pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób, działania na rzecz 
osob niepełnosprawnych 
polegającego na utworzeniu i 
prowadzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu B i 
typu C na terenie Miasta Lublin 
- 15 miejsc

Gmina Lublin 228,240.00 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

3,878.01 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

Jan Michał Stanowski 
Dominika Jedlikowska 

30.06.2017 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

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 1

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

1 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu B i typu - 
15 miejsc na terenie Miasta 
Lublin

Pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób, działania na rzecz 
osob niepełnosprawnych 
polegającego na utworzeniu i 
prowadzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu B i 
typu C na terenie Miasta Lublin 
- 15 miejsc

Gmina Lublin 228,240.00 zł

Druk: MPiPS 12


