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• 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 2017-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica RASZYŃSKA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-026 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226598272

Nr faksu E-mail 
dariuszw@bednarska.edu.pl

Strona www www.rasz.edu.pl

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 00139022700079 6. Numer KRS 0000024016

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest:

1) Prowadzenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska", 
Społecznego Gimnazjum nr 20, Wielokulturowego Liceum 
Humanistycznego im. Jacka Kuronia, Społecznego Gimnazjum "Startowa", 
Społecznego Gimnazjum "Hispaniola", Bednarskiej Szkoły Podstawowej i 
Bednarskiej Szkoły Realnej, utworzonych przez Towarzystwo, działających 
jako wyodrębnione organizacyjnie i ekonomicznie podmioty. Szkoły 
tworzą Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. 
Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhij, zwany dalej Zespołem, który nie 
naruszając autonomii szkół koordynuje ich działalność dydaktyczno-
wychowawczą i może wspomagać wspólne przedsięwzięcia. Zadania szkół 
i zadania Zespołu określają ich statuty. Zasady Wychowawcze realizowane 
w szkołach sformułowane są w Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga 
Terytoriów oraz w dokumencie "Idee wychowawcze I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum".
2) Zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do 
realizacji zadań statutowych.
3) Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenie niepublicznych 
szkół autorskich poprzez działalność wydawniczą, organizację kursów, 
szkoleń i informowanie o podejmowanych działaniach.
4) Inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów 
oświatowych i wychowawczych mający na celu edukację w duchu zasad 
społeczeństwa obywatelskiego.
5) Kształtowanie w uczniach życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec 
innych w myśl idei wychowawczych przyjętych przez szkołę, o których 
mowa w pkt. 1.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Bernard Modlinger Prezes Zarządu TAK

Joanna Sylwia 
Nowakowska Drapała

Wiceprezes Zarządu TAK

Jerzy Lisiecki Skarbnik TAK

Maciej Wojnarowski Sekretarz TAK

Rafał Derda Członek Zarządu TAK

Stefan Bogusławski Członek Zarządu TAK

Zulfia Buzurtanova Członek Zarządu TAK

Filip Haka Członek Zarządu TAK

Piotr Laskowski Członek Zarządu TAK

Anna Blumsztajn Członek Zarządu TAK

Ewa Bożena Kulczycka Członek Zarządu TAK

Aleksandra Sulmicka Członek Zarządu TAK

Zbigniew Byrski Członek Zarządu TAK

Magdalena Anna Jonas 
Poławska

Członek Zarządu TAK

Brian Williamson 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

Waldemar Małyska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jarosław Janas Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Przewalska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zbigniew Tomaszczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Druk: MPiPS 2



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1390

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej osobom związanym ze szkołami Zespołu 
wymagającymi pomocy socjalnej( w tym uczniom z domów dziecka, 
niepełnosprawnym, uchodźcom i ich rodzinom).
2) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z 
celami Towarzystwa.
3) Inicjowanie akcji pomocowych podejmowanych przez uczniów i 
współdziałanie w ich realizacji.
4) Wspieranie uczestnictwa uczniów w wolontariacie.
5) Współpracę z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z 
innych państw, w tym przyjmowanie wizyt dzieci i młodzieży 
uczęszczających do tych szkół.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główną sferą działań Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego jest działalność 
edukacyjna realizowana poprzez prowadzenie 7 szkół w ramach Zespołu Społecznych Szkół 
Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji. W skład zespołu wchodzą: 
1) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi 
2) Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia
3) Bednarska Szkoła Realna
4) Społeczne Gimnazjum nr 20
5) Społeczne Gimnazjum "Startowa"
6) Społeczne Gimnazjum "Hispaniola"
7) Bednarska Szkoła Podstawowa

Towarzystwo realizowało swoje cele statutowe poprzez Fundusz Optimum, oferując pomoc materialną 
osobom związanym ze szkołami Zespołu ( w tym uczniom niepełnosprawnym, uchodźcom i ich 
rodzinom, nauczycielom w ciężkiej sytuacji zdrowotnej). Zespół "Bednarska" inicjował akcje pomocowe 
podejmowane przez uczniów i współdziałał w ich realizacji (Ekipa Świętego Mikołaja) oraz brał czynny 
udział w akcjach organizowanych przez inne podmioty np.  poprzez dołączenie do zbiórki pieniężnej na 
chorego Kornelka, stworzonej przez Fundację Rycerze i Księżniczki czy udział w Szlachetnej Paczce, 
Caritas Polska.
Ponadto Towarzystwo realizowało projekt edukacyjny Szkoła Babel, finansowany przez Unię 
Europejską. Projekt ma na celu rozszerzenie i wzmocnienie integracji oraz adaptacji kulturowej 
migrantów, poprawę szans edukacyjnych migrantów w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz 
rozwinięcie oferty edukacyjnej skierowanej konkretnie do nich. Celem jest również ochrona i wsparcie 
migrantów w zakresie socjalno-bytowym z uwzględnieniem grup szczególnego traktowania. Zespół 
szkół "Bednarska" stara się kształtować we wszystkich uczniach postawę akceptacji dla różnorodności 
kulturowej i etnicznej.
W poprzednim okresie obrachunkowym były realizowane jeszcze 2 projekty finansowane przez Unię 
Europejską: Erazmus i Comenius. Celem programów było podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej 
poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich oraz podniesienie kluczowych umiejętności i 
kompetencji uczniów, ułatwiające dialog międzynarodowy i umożliwiające mobilność edukacyjną.

Druk: MPiPS 3



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

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

Druk: MPiPS 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji cudzoziemców

Prowadzenie projektów 
edukacyjnych i 
integracyjnych dla 
imigrantów i 
uchodźców. Celem 
podjętych działań była:
1) Poprawa szans 
edukacyjnych i 
rozwojowych obywateli 
państw trzecich w 
wieku gimnazjalnym i 
licealnym oraz 
rozszerzenie oferty 
edukacyjnej 
skierowanej do 
mniejszości.
2) Wsparcie adaptacji i 
integracji kulturowej 
imigrantów.
3) Tworzenie warunków 
do kształtowania 
postaw akceptacji, 
tolerancji dla 
różnorodności 
kulturowej.
4) Budowa dialogu 
międzykulturowego.
5) Prowadzenie Klubu 
Wielokulturowego, 
którego zadaniem jest 
integracja młodzieży 
polskiej (uczniów m.in. 
szkół prowadzonych 
przez Towarzystwo 
Przyjaciół I SLO) i 
młodzieży wywodzącej 
się ze środowisk 
imigrantów poprzez 
nabywanie 
praktycznych 
umiejętności oraz
wzajemne poznanie 
tradycji i kultur, jak 
również promowanie 
postaw tolerancji. W 
ramach klubu 
prowadzone są m.in. 
warsztaty filmowe i 
muzyczne, wyjścia 
sportowe i kulturalne 
oraz biblioteka 
wielokulturowa.

94.99.Z
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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

Realizacja działań 
pomocy społecznej w 
odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych, 
ubogich, samotnych, 
dzieci z domów dziecka. 
Współdziałanie z 
instytucjami, 
organizacjami, których 
cele są zbieżne z 
założeniami 
Towarzystwa. 
Wspieranie i popieranie 
wszystkich form 
wolontariatu. W 
ramach Towarzystwa 
działa Komisja do spraw 
opłat za szkołę i 
stypendiów. Jej 
zadaniem jest 
udzielanie ulg w 
opłatach czesnego 
uczniom z rodzin które 
są w trudnej sytuacji 
materialnej. Część 
uczniów korzysta 
również z bezpłatnych 
posiłków w stołówce 
szkolnej, które 
finansowane są ze 
środków Towarzystwa.

88.99.Z

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie I 
Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego z 
Oddziałami 
Międzynarodowymi, 
Wielokulturowego 
Liceum 
Humanistycznego im. 
Jacka Kuronia i 
Bednarskiej Szkoły 
Realnej. 
Wielokulturowe Liceum 
Humanistyczne poza 
nauką o współczesnej 
literaturze, historii, 
sztuce i filozofii 
umożliwia spotkania z 
ciekawymi osobami z 
różnych dziedzin 
naukowych aby  
uczniowie mogli 
poszerzyć wiedzę 
znajdującą się w 
podręcznikach. 
Bednarska Szkoła 
Realna to nowa 
inicjatywa oświatowa w 
Polsce. Jest to 4-letnia 
szkoła, która stawia na 
interdyscyplinarność i 
praktykę. Kluczem do 
kształcenia fachowego 
są szeroko rozumiane 
techniki komputerowe, 
otwierające drogę do 1 
z 3 specjalizacji : 
techniczno-
informatycznej, 
biznesowo-
ekonomicznej lub 
multimedialno-
artystycznej.

85.31.B

Druk: MPiPS 7



nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Społecznego 
Gimnazjum nr 20, 
Gimnazjum "Startowa 
oraz Gimnazjum 
"Hispaniola". 
Podstawową ideą 
wychowawczą we 
wszystkich szkołach jest 
szacunek dla godności 
każdego człowieka oraz 
poszanowanie jego 
praw. Szkoła realizuje 
programy edukacyjne 
mające na celu 
przeciwdziałanie 
wszelkim formom 
rasizmu i ksenofobii. 
Stwarza warunki do 
czynnego uczestnictwa 
uczniów w działaniach 
takich organizacji jak: 
Amnesty International, 
Polska Akcja 
Humanitarna czy 
Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka. 
Zgodnie z tradycją 
Korczakowską 
uczniowie mają 
możliwość 
wszechstronnego 
rozwoju - naukowego, 
społecznego, 
artystycznego a przede 
wszystkim ludzkiego. 
Dzieci mają możliwość 
odkrycia swoich 
mocnych stron poprzez 
uczestnictwo w 
szerokiej gamie zajęć 
dodatkowych.

85.31.A

Druk: MPiPS 8



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Bednarskiej Szkoły 
Podstawowej. Celem 
szkoły jest zapewnienie 
uczniom możliwości 
pełnego rozwoju 
intelektualnego, 
psychicznego i 
fizycznego, w 
poszanowaniu godności 
oraz wolności 
światopoglądowej i 
wyznaniowej. Szkoła 
propaguje wartości 
demokratyczne, 
poszanowanie praw 
człowieka i doskonali 
umiejętności 
współpracy. Placówka 
umożliwia rozwijanie 
zainteresowań poprzez 
organizowanie 
różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych ( zajęcia 
ceramiczne, koła 
szachowe, zajęcia 
karate, basen).  
Bednarska Szkoła 
Podstawowa realizuje 
również autorski 
program profilaktyki i 
uzależnień.

85.20.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

Druk: MPiPS 9
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 40,358,219.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 607,018.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 37,169,727.11 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 16,119.89 zł

e) Pozostałe przychody 2,565,354.38 zł

603,348.27 zł

0.00 zł

10,945,028.54 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 355,137.53 zł

3,670.03 zł

85,663.98 zł

125,729.89 zł

0.00 zł

0.00 zł

140,073.63 zł

2.4. Z innych źródeł 28,312,633.54 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 142,071.80 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

1 Prowadzenie Zespołu Szkół "Bednarska" 118,620.00 zł

2 Działania Charytatywne 23,451.80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 142,071.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11,548,376.81 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -165,769.74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,125,899.72 zł

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

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: 40,132,959.12 zł 142,071.80 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

772,788.04 zł 23,451.80 zł

35,043,827.39 zł 118,620.00 zł

0.00 zł

7,165.48 zł

1,912,880.52 zł

2,396,297.69 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: 

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.)

1 Remont sali gimnastycznej w Społecznym Gimnazjum nr 20 31,407.60 zł

2 Boisko Sportowe w Bednarskiej Szkole Podstawowej 28,728.00 zł

3 Rozbudowa infrastruktury I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 20,691.40 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

40,343.38 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 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)

356.0 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)

257.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

325.00 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)

31.00 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

31.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20,479,848.62 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18,024,246.18 zł

14,166,193.31 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

350,763.64 zł

- inne świadczenia 3,507,289.23 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,455,602.44 zł

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

24,034,463.34 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 23,575,638.97 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 458,824.37 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)

3,360.60 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

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

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

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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

17,260.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Jerzy Modlinger, Prezes Zarządu
05.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Chocimska

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Centrum Obsługi Projektów Europejskich 1
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