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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT

Kraj          POLSKA Województwo     
PODKARPACKIE

Powiat M. RZESZÓW

Gmina M. RZESZÓW Ulica KAMIŃSKIEGO Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-211 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 17-852-02-63

Nr faksu E-mail storat@storat.pl Strona www http://www.storat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69069864100000 6. Numer KRS 0000047423
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

prezes Marcin Marek do 27.11.2012 r.
wiceprezes ds. szkolenia Marta Gutowska
skarbnik Anna Zwierzyńska
sekretarz Grzegorz Sikora
członek Elżbieta Hader do 27.11.2012 r.
członek Mateusz Jarosiński
członek Jan Jarosiński

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

przewodniczący Renata Grabowska
członek Tomasz Kluz
członek Damian Gałka

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest:

1. Wykorzystanie psów w ratownictwie:
a) poszukiwawczym
b) lawinowym
c) katastrofowym (gruzowym)
d) innym
2. Zapobieganie wypadkom
3. Ochrona środowiska

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele STORAT realizowane są przez:

1. Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym:
a )zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów ratowniczych
b) wykonywanie działalności ratowniczo – poszukiwawczej
c) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
d) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:
a) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z umiejętnego 
korzystania ze środowiska naturalnego
b) propagowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w 
zakresie bezpiecznego wypoczynku
c) prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w 
zakresie psów ratowniczych
d) współpracę z organami administracji, samorządami 
terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, 
naukowymi oraz ze służbami publicznymi
3. Ochrona środowiska naturalnego w tym:
a) propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą
b) wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska naturalnego
c) współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska 
naturalnego
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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)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

STORAT współpracuje z:
• POLICJĄ na mocy porozumienia z dnia 01.04.2003 r.
• Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, która uwzględniła 
STORAT        w Planie Ratowniczym Województwa Podkarpackiego 
• Grupą Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (od 
18.02.2010 r.)

Ponadto współpracujemy z: 

- GOPR Grupa Podhalańska
- Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej
- PSP Nowy Sącz – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
- Ochotniczą Strażą Pożarną z Drelowa 
- Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA
- Grupą Ratownictwa Specjalnego PCK – Żary
- Grupą Ratownictwa Specjalnego OSP - Kęty
- Grupą Ratownictwa Specjalnego PCK w Gdańsku - Sekcją Psów Ratowniczych

- Związkiem Kynologicznym w Polsce
- RCMP CSDA (Royal Canadian Mounted Police Civilian Search Dog 
Association) - Stowarzyszenie Cywilnych Psów Poszukiwawczych działające pod 
patronatem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej w Albercie (Kanada),

STORAT jest od 16 maja 2001 r. członkiem IRO (Internationale Rettungshunde 
Organization) – Międzynarodowej Organizacji Psów Ratowniczych. z siedzibą w 
Austrii. IRO  zrzesza 110 organizacje zajmujące się ratownictwem z psami, z 38 
państw.

I Udział w akcjach ratowniczych

W 2012 roku zespoły ratownicze STORAT wzięły udział w 16 akcjach 
ratowniczych, odnajdując 2 zaginionych.
W akcjach ratowniczych praca zespołów STORAT pozwala na szybkie i 
dokładne sprawdzenie wyznaczonych rejonów. Umożliwia to eliminację 
przeszukanego obszaru            z terenu objętego czynnościami operacyjnymi. 
Praca zespołu z jednym psem zastępuje działanie kilkudziesięciu ludzi. Jest nie 
tylko szybsza, ale też skuteczniejsza dzięki wykorzystaniu węchu psa. 

 II.  Szkolenie psów ratowniczych

 W roku 2012 indywidualnym programem szkolenia było objętych 20 psów.
 Szkolenie psów odbywało się na cotygodniowych treningach, uwzględniających 
prace w terenie otwartym, na gruzach, na lawinisku oraz w posłuszeństwie i 
sprawności. Organizowane były szkolenia nocne (akcje pozorowane) mające na 
celu przygotowanie młodych psów do pracy w terenie oraz sprawdzenia 
przydatności psów już wyszkolonych. Członkowie Storat brali udział w 
szkoleniach :
1. 17-19.02.2012  - Bacówka pod Małą Rawką szkolenie STORAT - praca na 
lawinie, poszukiwanie z użyciem skutera (współpraca z BIOSG) udział 21osób 
STORAT + 4 osoby BIOSG + 1 osoba GOPR (razem 26), 11 psów ( w tym 1 
GOPR)
2. 20-22.04.2012 – Żary – Międzynarodowe Manewry PCK – udział : 2 psy i 5 

ratownictwo i ochrona ludności
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osób.
3. 11-13.05.2012 – Rabka – Szkolenie Zwłokowe  Grupa Podhalańska GOPR– 
udział: 2 psy i 2 osoby .
4. 14-16.09.2012 – Rudawka Rymanowska – szkolenie wyjazdowe STORAT – 
udział: 29 osób i 18 psów.
5. 11.10.2012 – Warszawa – II Ekspercka Konferencja Fundacji Itaka 
„Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i Europie 2012” – udział: 3 osoby.
6. 12.10.2012 – Pstrągowa – Odprawa dla naczelników pionu prewencji Policji 
Garnizonu Podkarpackiego – STORAT (3 osoby) przeprowadził wykład na temat 
naszej pracy.

III. Szkolenie zespołów ratowniczych

Szkolenie zespołów STORAT ma na celu przygotowanie ludzi do akcji 
ratowniczych. Przez cały okres istnienia STORAT prowadzone są szkolenia 
teoretyczne i praktyczne            z posługiwania się odbiornikiem do nawigacji 
satelitarnej GPS, topografii, terenoznawstwa, wspinaczki wysokościowej, 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej oraz 
organizacji akcji ratowniczych i współpracy z innymi jednostkami biorącymi 
udział w akcjach. Zajęcia prowadzone są zarówno w trakcie cotygodniowych 
spotkań, jak i w czasie szkoleń grupowych. Na akcjach pozorowanych – 
ćwiczeniach nocnych zespoły uczą się wykorzystywać zdobytą teoretyczną 
wiedzę oraz doskonalą praktyczne umiejętności. Kontynuowane są zajęcia w 
zakresie obsługi i użytkowania quada.

IV. Działalność informacyjna

1. 8.01.2012 r. Rzeszów pokaz dla WOŚP. Pokazy obejmowały prezentację 
grupowego posłuszeństwa i indywidualnych wybranych elementów z zakresu 
sprawności, posłuszeństwa i ratownictwa

2. 3.02.2012 r. na V Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Rzeszowie 
– Storat miał zorganizowane stoisko gdzie członkowie Storat prezentowali 
dokonania Stowarzyszenia, nagrania, kronikę, tablice informacyjne. Odbył się 
pokaz wyszkolenia  psów Storat. Pokazy są organizowane w celu utrwalenia w 
świadomości społeczeństwa roli ratownictwa z psami Storat.

3. 13.05.2012 r. Sanok - pokaz wyszkolenia psów ratowniczych na Wystawie 
Psów Rasowych

4. 10.06.2012 r. Zaczernie - pokaz wyszkolenia psów ratowniczych na pikniku 
rodzinnym przy szkole podstawowej.

Pokazy obejmowały prezentację grupowego posłuszeństwa i indywidualnych 
wybranych elementów z zakresu sprawności, posłuszeństwa i ratownictwa.

5. 24.06.2012 r. – biblioteka miejska w Głogowie, zajęcia z dziećmi.

6. 26.10.2012 r. – Rzeszów, Szkoła Nauki Języków Obcych PROMAR – 
spotkanie przedszkolaków z psami.

Prezentacje metod szkolenia psów STORAT:
1. 7.03.2012 r. – KWP – Rzeszów prezentacja dotycząca pracy zespołów 
STORAT
2. 11-13.05.2012 r. – Rabka – Szkolenie Zwłokowe Grupa Podhalańska GOPR.
3. 11.10.2012 r. – Warszawa – II Ekspercka Konferencja Fundacji Itaka 
„Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i Europie 2012”.
4. 12.10.2012 r. – Pstrągowa – Odprawa dla naczelników pionu prewencji Policji 
Garnizonu Podkarpackiego.

Ponadto Zofia Mrzewińska prowadziła w 2012 roku wykłady z wykorzystaniem 
materiałów promujących pracę STORAT w trakcie:
1. Gdańsk - otwarte spotkania w Fundacji Dobrych Zwierząt - 19 kwietnia
2. Gdańsk - Niepubliczne  Centrum Szkolenia Silva Lupus - 20 kwietnia
3. Krynica Morska - zlot miłośników owczarków niemieckich -  6 września
4. Gdańsk - otwarte spotkania w Fundacji Dobrych Zwierząt - 4 października
5. Gdańsk - Niepubliczne Centrum Szkolenia Silva Lupus - 5 października
6. Uniwersytet Rolniczy Kraków - spotkanie ze studentami II roku - październik
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7. Krosno - Oddział Związku Kynologicznego w Krośnie, spotkanie otwarte – 24 
listopada
8. Tarnów - XVI Liceum Ogólnokształcące - 14 grudnia

O działalności STORAT ukazały się informacje w prasie w tytułach : Super 
Nowości, Gazeta Wyborcza, Nowiny, Pies, Who is who in the Dog World,, 
Magazynie Językowym PROMAR; w radiu: Polskie Radio Rzeszów, RadioVia,  
w telewizji: TVP2.
Bieżące informacje o działalności STORAT publikowane są na stronie 
internetowej: www.storat.pl .

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

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)

0

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji 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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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)

Szkolenie psów ratowniczych, udział w akcjach ratowniczych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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

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)

Testowanie przydatności do szkolenia psów ratowniczych na 
potrzeby organizacji.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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”)

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) 51,542.12 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33,581.93 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 621.38 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 27,351.60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,182.03 zł

1,880.00 zł

1,294.03 zł

500.00 zł

1,758.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,750.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 13,544.77 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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

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 27,351.60 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
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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: 66,603.66 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:

19,761.09 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

47,842.57 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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)
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 5 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)

43.00 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)
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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 43.00 osób

44.00 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

37.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

7.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

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 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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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
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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

0.00 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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Tomasz Maciejewski - prezes, 17.06.2013 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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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