
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i 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 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina LUBOMIERZ

Powiat LWÓWECKI

Ulica Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość JANICE Kod pocztowy 59-623 Poczta LUBOMIERZ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fwf-janice@o2.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 23043642300000 6. Numer KRS 0000041185

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

Małgorzata Wądrzyk Prezes Fundacji TAK

Lechosław Trębicki Członek Zarządu TAK

Filip Bonduel 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

Pierre Clinquart Przewodniczący Rady TAK

Anthony Vandeginste Członek Rady TAK

Andrzej Paczos Członek Rady TAK

"FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ"

Druk: MPiPS 1



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)

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

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Prowadzenie ośrodka „Wioska Franciszkańska”;
- Działalność edukacyjna, ekologiczna, wychowawcza;
- Działalność redakcyjna i wydawnicza;
- Działalność charytatywna, społeczna, profilaktyczna, wspieranie rodzin w 
trudnej sytuacji;
- Współpraca z innymi instytucjami;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Większość działań realizujących cele statutowe Fundacji Wioski 
Franciszkańskiej oparta jest o prowadzony przez siebie ośrodek zwany 
„Wioską Franciszkańską”. W ośrodku tym podejmowane są działania, 
edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne poprzez:
- organizowanie od kilku do kilkunastu - dniowych turnusów 
rekolekcyjnych o charakterze profilaktycznym i wychowawczym dla dzieci, 
młodzieży i rodzin;
- wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji przez działania 
charytatywne, wychowawcze czy terapeutyczne;
- działania charytatywne podejmowane przez młodzież polską jak i 
zagraniczną, głównie: belgijską, w pracach fizycznych na rzecz lokalnej 
społeczności;
- turnusy edukacyjne: ekologiczne, astronomiczne;
- działalność redakcyjno-wydawnicza związana z odtwarzaniem i 
wyznaczaniem szlaków i wydawaniem przewodników po Drogach św. 
Jakuba;
- współpraca z parafiami i instytucjami samorządowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Nasza główna działalność opiera się wokół prowadzonego przez nas ośrodka, którego potencjał 
umożliwia organizowanie wielodniowych turnusów o charakterze prewencyjnym i terapeutycznym dla 
młodzieży i rodzin. Warunki techniczne, zaplecze socjalne, posiadany park i infrastruktura rekreacyjno-
sportowa oraz spokojny charakter wsi sprzyjają działaniom terapeutycznym. 
W swoim ośrodku gościmy młodzież zagrożoną wykluczeniem ze względu na swój stan ekonomiczny, 
społeczny, z powodu problemów w nauce czy swego zachowania. 
Korzystając z programów unijnych oraz rządowych, organizujemy międzynarodowe spotkania 
młodzieżowe doprowadzając do nawiązywania współpracy przez młodzież z różnych środowisk. 
Podczas takich spotkań w naturalnych warunkach młodzież szkoli swoją znajomość języków obcych (gł. 
angielski, niemiecki). Dzięki tym spotkaniom młodzież defaworyzowana odnajduje możliwości swego 
aktywnego udziału w poznawaniu świata poprzez nowe znajomości i możliwości wyjazdu. 
Stale współpracujemy z wyspecjalizowaną kadrą: wychowawców, pedagogów, terapeutów, kapłanów, z 
których wielu działa na zasadzie wolontariatu. 
Podczas licznie odbywających się rekolekcji dla młodzieży, rodzin i osób dorosłych, jest podejmowana 
tematyka dotycząca używek oraz uzależnień. Dla niektórych, nasz ośrodek jest miejscem podpisywania 
„krucjaty” – wyrzeczenia się korzystania z używek (papierosów, alkoholu oraz innych środków 
odurzających). 
Prowadzone są działania redakcyjno-wydawnicze dotyczące Dróg św. Jakuba.
Podejmowane działania często opieramy na współpracy zarówno z instytucjami kościelnymi, 
organizacjami pozarządowymi a także samorządami.

Druk: MPiPS 2



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

745

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Rekolekcje i inne 
spotkania odbywające 
się w ośrodku mają 
charakter prewencyjny 
oraz terapeutyczny, aby 
uporządkować 
istniejące sytuacje 
rodzinne i 
środowiskowe. Podczas 
turnusów z młodzieżą 
pracuje profesjonalna 
kadra składająca się ze 
specjalistów w 
dziedzinie pedagogiki, 
psychologii i 
duchowości. Terapeuci, 
wychowawcy i 
animatorzy pracują na 
zasadzie wolontariatu. 
W celu zwiększenia 
skuteczności działań 
podejmujemy 
współpracę z różnymi 
instytucjami 
działającymi w obszarze 
podejmowanej 
problematyki. W celu 
podniesienia jakości 
oraz uatrakcyjnienia 
pobytu młodzieży 
staramy się korzystać z 
dostępnych grantów 
oraz projektów, których 
działania pokrywają się 
z naszymi celami 
statutowymi.

94.91.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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego 
opieramy głównie na 
działaniach naszego 
ośrodka przyjmując 
osoby z problemami 
socjalnymi czy 
osobistymi. - 
odbywające się 
rekolekcje mają 
działania profilaktyczne 
i terapeutyczne 
prowadzące do 
uporządkowania 
zaistniałych 
problemów. - 
Przyjmujemy rodziny, 
którym pomagamy w 
rozwiązywaniu 
problemów życiowych, 
znajdujących się w 
trudnych sytuacjach. 
Przeprowadzany jest 
cykl spotkań mający na 
celu rozwój życia 
duchowego 
uczestników.  
Działalność 
charytatywna polega na 
polepszaniu warunków 
bytowych dla osób 
przebywających w 
naszym ośrodku, 
wykonuje ją głównie 
młodzież polska i 
belgijska; - W celu 
zwiększenia 
skuteczności swych 
działań 
współpracujemy z 
różnymi instytucjami 
kościelnymi jak i 
administracji 
terytorialnej.

87.90.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Działalność odpłatną 
pożytku publicznego 
prowadzimy na 
zasadzie zwrotów 
poniesionych kosztów 
związanych z pobytem 
w naszym ośrodku. 
Koszty te są kosztami 
bytowymi, w których 
skład wchodzą media 
oraz wyżywienie 
podczas turnusów 
rekolekcji dla osób z 
problemami socjalnymi 
czy osobistymi. 
Pobierane opłaty 
pokrywają część 
realnych kosztów 
pobytu ponoszonych 
przez Fundację z racji 
prowadzenia ośrodka. 
Uczestnicy 
przeprowadzanych 
projektów pokrywają 
część kosztów 
związanych z realizacją 
zadania, co niweluje 
postawę roszczeniową 
wśród uczestników 
projektu i działa 
wychowawczo, a także 
zwiększa 
odpowiedzialność za 
podejmowane zadania.

94.91.Z

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
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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) 189,148.99 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88,520.17 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 81,332.60 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 45.33 zł

e) Pozostałe przychody 19,250.89 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,240.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65,953.67 zł

0.00 zł

65,953.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 100,628.82 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)

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 1,326.50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,326.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 21,240.00 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,949.20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 18,666.34 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 153,789.69 zł 1,326.50 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

74,570.97 zł 1,326.50 zł

62,666.26 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,170.00 zł

10,268.23 zł

5,114.23 zł 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 innych zwolnień, jakich: 

1 wypoczynek dzieci i młodzieży, dofinansowanie rekolekcji młodzieży z biedniejszych rodzin 1,326.50 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

nie korzystała

0.00 zł

368.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

1.0 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)

1.0 etatów

2.0 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)

87.00 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

87.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24,857.48 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

23,577.48 zł

23,577.48 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,280.00 zł

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

24,857.48 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11,788.74 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13,068.74 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)

0.00 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)

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)

2,071.45 zł

3.00 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

2.00 osób

1.00 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)

18.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3.00 osób

15.00 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

0.00 zł

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

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

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

1,964.79 zł

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

1 Dziennikarstwo i etykieta Polsko - Ukraińska Wymiana 
Młodzieży mająca na celu 
wzajemne poznanie historii i 
kultury swojej Ojczyzny, 
wymiana doświadczeń oraz 
nauka technik dziennikarskich, 
robienia zdjęć, montowania 
filmów oraz prowadzenia 
programów telewizyjnych. 
Organizowanie bankietów, 
etykiety podawania do stołu 
oraz przygotowania i 
serwowania potraw 
narodowych

Narodowe Centrum Kultury 21,240.00 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

Małgorzata Wądrzyk
Lechosław Trębicki

Filip Bonduel
03.07.2018

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 Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim 6
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