Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo mazowieckie

Powiat warszawski zachodni

Gmina Izabelin

Ulica Orła Białego

Nr domu 44a

Nr lokalu -

Miejscowość Izabelin

Kod pocztowy 05-080

Poczta Izabelin

Nr telefonu 605 888 753

Nr faxu -

E-mail info@forummigracyjne.org

Strona www www.forummigracyjne.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

140851979

23 stycznia 2007
12.05.2009
6. Numer KRS

1

0000272075

Agnieszka Kosowicz, Prezes Zarządu
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Zuzanna Olszewska, Członkini Zarządu
Anna Maciejko, Członkini Zarządu
Marta Piegat-Kaczmarczyk, Członkini Zarządu
Sławomir Łodziński, Przewodniczący Rady Fundacji

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Jan Zamojski, Członek Rady

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

Roman Wieruszewski, Członek Rady


9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)




działanie
na
rzecz
wszechstronnego
rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, tj. prowadzenie i wspieranie
działalności
informacyjnej,
oświatowej,
naukowej,
społecznej i kulturalnej dla kształtowania postaw
solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi różnych
kultur;
działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania
integracji migrantów i uchodźców w Polsce;
przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców.

W 2011 r. Fundacja realizowała wszystkie powyższe cele, zgodnie
ze statutem prowadząc działania informacyjne, szkoleniowe i
edukacyjne.

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

Jako swoją główną rolę PFM uważa tworzenie dróg wymiany
informacji i zrozumienia między cudzoziemcami a Polakami.
Szczególnie zależy nam na wspieranie takiego dialogu z Polakami,
którzy mają kontakt z cudzoziemcami ze względu na wykonywany
zawód. Coraz większy nacisk Fundacja kładzie też na skuteczne
przekazywanie informacji cudzoziemcom o różnym statusie
prawnym w Polsce na temat ich sytuacji i praw w Polsce.
Systematycznie rozwijamy różne formy przekazu informacji na ten
temat do migrantów.
Działania informacyjne Fundacji w 2011 r. obejmowały wydanie
publikacji dla cudzoziemców oraz prowadzenie internetowego
poradnictwa dla cudzoziemców. Prowadziliśmy działania w czterech
środowiskach lokalnych, w których dochodzi do bezpośredniego
kontaktu między cudzoziemcami a Polakami. Fundacja prowadziła
tam warsztaty i szkolenia międzykulturowe, organizowała
wydarzenia łączące ludzi różnych kultur.
Dwa projekty realizowane w 2011 r. przez PFM dotyczyły też
wsparcia edukacji cudzoziemców i edukacji międzykulturowej. W
jednym projekcie wspieraliśmy szkołę i uczniów cudzoziemskich,
którzy do niej uczęszczali, w drugim – przygotowaliśmy pakiet
edukacyjny z edukacji międzykulturowej oraz przeprowadziliśmy na
jego podstawie warsztaty dla dzieci i gry miejskie.
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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)

1. (22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój edukacji.
2. (2) działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
3. (1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
W roku 2011 Fundacja PFM prowadziła następujące działania:
Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców – w ramach projektu prowadzonego w
partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej Fundacja
przygotowała cztery ulotki informacyjne dla cudzoziemców oraz dwa plakaty (w 4 wersjach
językowych). Prowadziła też internetowy serwis informacyjny dla cudzoziemców i na temat
cudzoziemców, udzielając informacji i porad ponad 1000 osobom. Projekt finansowany przez
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa.
I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie – projekt wspierający edukację uchodźcównastolatków, którzy korzystają z edukacji w warszawskich gimnazjach. W ramach projektu
prowadziliśmy diagnostykę potrzeb edukacyjnych dzieci, warsztaty motywacyjne i
międzykulturowe dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli, nauczanie języka polskiego. Projekt
finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa.
Międzykulturowe Centrum Rozwoju i Edukacji – projekt skierowany na budowanie dobrych
relacji sąsiedzkich między cudzoziemcami a Polakami w warszawskiej dzielnicy Białołęka
obejmował cykl warsztatów i szkoleń, których celem było budowanie dobrych stosunków ponad
granicami kulturowymi. Projekt był finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.
1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Cały świat w naszej klasie – projekt na rzecz edukacji międzykulturowej przedszkolaków.
Obejmował przygotowanie pakietu edukacyjnego dla dzieci, scenariuszy zajęć
międzykulturowych dla nauczycieli przedszkolnych, warsztaty międzykulturowe dla dzieci i
otwarte gry miejskie. Finansowany przez Biuro Edukacji Miasta st. Warszawy.
Integracja społeczności lokalnej i uchodźców zamieszkałych w dwóch podwarszawskich
miejscowościach: w Dębaku i w Mosznej – projekt polegał na budowaniu dobrych relacji
społecznych w środowiskach goszczących ośrodki dla uchodźców. PFM był partnerem
projektu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury, finansowanego przez
Fundację im. Stefana Batorego.
Akcja Abolicja – PFM włączyło się w ogólnopolską inicjatywę promowania wiedzy o abolicji
wśród potencjalnych beneficjentów. Na zlecenie Urzędu do spraw Cudzoziemców PFM
przeprowadziło akcję informacyjną o abolicji w 10 największych polskich miastach.
Warsztaty liderskie dla kobiet uchodźczyń – Fundacja prowadziła warsztaty dla kobiet
uchodźczyń, aby rozwijać ich potencjał jako liderek swoich społeczności. Warsztaty
obejmowały zagadnienia związane z rozwojem osobistym oraz zawodowym, kompetencje
lidera, planowanie działań i projektów, wnioskowanie o fundusze. Projekt finansował Wysoki
Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)
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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 opiekuńczowychowawcze 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
Lp Nazwa placówki
1

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

-

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)

Osoby
fizyczne

10200

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

Fundacja prowadziła niemal wyłącznie działalność nieodpłatną –
we wszystkich wskazanych wcześniej obszarach.

(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)

Kod PKD: 6399z

Pozostała działalność usługowa w
zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Kod PKD: 7021z

Stosunki międzyludzkie i komunikacja

Kod PKD: 8560z

Działalność wspomagająca edukację

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

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

W ramach działalności odpłatnej Fundacja przeprowadziła na
zlecenie Urzędu do spraw Cudzoziemców akcję informacyjną dla
cudzoziemców na temat abolicji.
Sprzedawała też egzemplarze pakietu edukacyjnego dla
przedszkolaków na otwartych warsztatach międzykulturowych.

Kod PKD: 8560z

Działalność wspomagająca edukację

Kod PKD: 6399z

Pozostała działalność usługowa w zakresie
informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kod PKD:

-

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 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)

504090,67 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
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477567 ,77 zł
15450,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0, 00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

2949,30 zł
493017,7 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

, zł

b) ze środków budżetu państwa

, zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

, zł

d) z dotacji z funduszy celowych

, zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

8123,60 zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

8123,60 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

0,00 zł
0,00 zł

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

0,00

zł

0, 00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

0,00 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

15450,00 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
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

2949,30

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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zł

1

Projekt Cały świat w naszej klasie – zapewnienie wkładu własnego do projektu.

2949,30

zł

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
1

Podatnicy nie wskazali celów szczegółowych.

, zł

Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

547302 05, zł

2949,30 zł

504090,67 zł

2949,30 zł

14516 24, zł

0,0 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

0,0 zł

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

1034,50 zł

0 , zł

0 ,0 zł

0, zł

f)pozostałe koszty ogółem:

0,0 zł

0,

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

x

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
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)

-> jakich?____________________________
tak.

nie

własność

użytkowanie wieczyste
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:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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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)

osób

0

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)

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

0 etatów

10 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

nie
osób fizycznych

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

osób prawnych
organizacja pozyskała……-………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła………-……….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 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)

nie

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:

5 osób

a) członkowie organizacji

2 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 osób

d)członkowie organu zarządzającego

2 osób

e) inne osoby

3 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

1 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

0 osób
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b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

1 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

zł

0 ,0 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,0 zł

nagrody

0,0 zł

premie

0 , 0 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0, 0 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

266939,87 zł

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

w
tym:

266939,87

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
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266939,87 zł

5364 ,00 zł
261575,87 zł

0,0 zł

4700,00 zł
0,0 zł
3400,00 zł
6500,00 zł
0,0 zł
4500,00 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)

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

zł

,0

-

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

nie

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

Lp Nazwa zadania
1

Kwota
,

-

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

zł

nie

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

Lp Nazwa zadania
1

Kwota
15450, zł

Akcja Abolicja

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

-

1

, zł

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

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

10

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

-

1

-

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

1

-

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

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)

Jesteśmy dumni, że realizując wiele znaczących przedsięwzięć bardzo mały procent wydatków przeznaczamy na
koszty utrzymania organizacji. Niemal wszystkie przychody organizacji przeznaczone są na realizację jej celów
statutowych.
Ekonomiczne gospodarowanie zasobami jest możliwe dzięki wielu dobrym partnerom i przyjaciołom Fundacji –
bardzo dziękujemy darczyńcom i dobroczyńcom Fundacji.
Pełną listę naszych partnerów publikujemy na stronie www. Na stronie są też dostępne informacje o poszczególnych
projektach, które prowadzimy. Zapraszamy do lektury.
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

14.05.2012
Agnieszka Kosowicz
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

