
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. BOBROWIECKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-728 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 225592111

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjadlapolonii.pl

Strona www www.fundacjadlapolonii.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14622541500000 6. Numer KRS 0000423252

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

Ewa Petrykiewicz Prezes Zarządu TAK

Aleksiej Katkow 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)

FUNDACJA "DLA POLONII"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Prowadzenie oraz wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i 
opiekuńczej zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin polskiego 
pochodzenia żyjących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i 
repatriantów.
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania w kraju, 
propagowanie wychowania w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, 
kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie.
3. Prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej. 
4. Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w 
tym także ochrona zabytków, a także dóbr kultury i innych pamiątek 
związanych z dziejami środowisk polskich w kraju i za granicą. 
5. Propagowanie, popularyzowanie, utrwalanie i ochrona dziedzictwa 
kultury europejskiej wyrastającej z gruntu chrześcijańskiego w kraju i poza 
jego granicami.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej oraz organizowanie pomocy w 
kraju i dla środowisk polskich żyjących poza granicami Polski, zwłaszcza 
dla środowisk polskich na Wschodzie. 
7. Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc osobom polskiego pochodzenia 
pragnącym osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Integrowanie i wspieranie środowisk polskich na Wschodzie poprzez 
działania na polu edukacji i kultury oraz przedsiębiorczości i organizacji 
pozarządowych.
9. Promocja sportu i turystyki. Działania na rzecz propagowania i 
organizowania wypoczynku i turystyki dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży Polaków żyjących poza granicami kraju oraz środowisk 
polskich na Wschodzie.
10. Współpraca z Oddziałami Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 
na polu edukacji, wychowania i propagowania kultury polskiej. Wspieranie 
działalności statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, 
zwłaszcza w obszarze działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz 
młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Halina Lipiecka Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Grzebień Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Furgała Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Pałka Członek Rady Fundacji TAK

Marek Sokołowski Członek Rady Fundacji TAK

Krystyna Znojewska Prokop Członek Rady Fundacji TAK

Dariusz Przyłas Członek Rady Fundacji TAK

Józef Maj Członek Rady Fundacji TAK

Anna Olesiak Członek Rady Fundacji TAK
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1. Prowadzenie na terenie Polski i za granicą placówek oświatowych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży polskiego 
pochodzenia ze Wschodu oraz rodzin polskich emigrantów z Zachodu, w 
szczególności szkół gimnazjalnych i szkół licealnych, burs, internatów, 
stołówek, klubów sportowych, ognisk i kół zainteresowań, szkół 
muzycznych, szkół języków obcych oraz wspieranie liceum  
ogólnokształcącego prowadzonego przez Oddział Warszawski Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w Warszawie w zakresie 
kształcenia młodzieży polskiej ze Wschodu.
2. Wspieranie absolwentów pochodzenia polskiego ze Wschodu z 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja, 
oraz studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu. 
3. Wspieranie działalności oświatowo - wychowawczej szkół poza 
granicami Polski, zwłaszcza w środowiskach polskich na Wschodzie. 
4. Pozyskiwanie obiektów i nieruchomości służących celom edukacyjnym i 
opiekuńczo-wychowawczym i prowadzenie tam placówek oświatowych, a 
także udostępniania ich placówkom prowadzonym przez Oddział 
Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w 
Warszawie w zakresie działalności na rzecz Polaków na Wschodzie.
5. Tworzenie i prowadzenie edukacyjnych instytucji kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli  z kraju i  z zagranicy. 
6. Organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, seminariów, 
warsztatów oraz kursów i szkoleń w kraju i za granicą. 
7. Organizowanie imprez kulturalnych w tym: organizowanie festiwali, 
koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw,  itp. 
8. Tworzenie i prowadzenie instytucji propagujących kulturę polską i 
europejską, w tym instytutów kulturalnych, galerii, bibliotek, muzeum itp.
9. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
obozów edukacyjnych.
10. Zakładanie i prowadzenie stron internetowych i internetowych 
serwisów informacyjnych dla realizacji celów Fundacji.
11. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych i innych 
przedsięwzięć mających służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie lub 
dofinansowanie celów ustanowienia Fundacji.
12. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami 
edukacyjnymi i z placówkami kultury.
13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w kraju i za granicą oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

120Osoby fizyczne

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

Fundacja w ramach projektu „Europa – wspólne dziedzictwo” kontynuowała w 2015 roku działania w 
zakresie wspierania kształcenia młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu uczącej się w Liceum 
Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki, dla którego organem prowadzącym 
jest Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców – zgodnie z par. pkt. 1 Statutu 
Fundacji. Wsparcie to polegało na: 

1. prowadzeniu i propagowaniu Akcji „Witajcie w domu” w formie prowadzenia strony internetowej 
www.witajciewdomu.pl, ulotek, folderów informujących o uczniach polskiego pochodzenia (w roku 
szkolnym 2012/2013 – 72 uczniów, 2013/2014 – 94 uczniów, w roku 2014/2015 – 107 uczniów, w roku 
2015/2016 - 114 uczniów) uczących się w ww. Liceum. Propagowaniu Mecenatu szkolnego w ramach 
ww. Akcji.

2. Przekazywaniu środków finansowych pochodzących z darowizn na koszty wyżywienia, utrzymania i 
kształcenia uczniów ze Wschodu od stycznia do grudnia 2015 roku. Fundacja przekazywała w ciągu roku 
Liceum Ogólnokształcącemu Niepublicznemu Kolegium św. St. Kostki, zgodnie z uchwałą zarządu 
Fundacji, środki finansowe jako darowiznę (koszty działalności statutowej) na wyżywienie, utrzymanie i 
kształcenie uczniów lub bezpośrednio te koszty pokrywała na łączną kwotę 824 293,91 zł.

3. Pozyskaniu, wydatkowaniu i rozliczeniu dotacji przyznanej na rok 2015 przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych na konkurs dot. realizacja zadania publicznego „Wsparcia Polonii i Polaków na świecie”. 
Wniosek dotyczył realizacji projektu „Europa – wspólne dziedzictwo” – czyli wsparcia utrzymania i 
wyżywienia uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu uczących się w Liceum Ogólnokształcącym 
Niepublicznym Kolegium św. St. Kostki. Przyznana w 2015 roku dotacja wynosiła: 100 000 zł i była 
przeznaczona na wyżywienie uczniów w internacie. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało złożone 
w terminie wyznaczonym w Umowie podpisanej przez Fundację z MSZ.

4. Pozyskaniu zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej na remont docelowej siedziby dla ww. 
Liceum. W wyniku prowadzonej zbiórki publicznej Fundacja zebrała 39 419,15 zł. Środki te posłużyły do 
przygotowania projektów adaptacji planowanej nowej siedziby dla Internatu dla młodzieży polskiego 
pochodzenia przy ul. Floriańskiej 7. Informacja o aktualnym stanie zbiórki publicznej i sprawozdanie 
zostało przekazane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

5. Pozyskaniu grantu od Fundacji WPROST na cele stypendialne dla uczniów ww. Liceum z 
przeznaczeniem na kształcenie i utrzymanie uczniów wysokości 15 000 zł. Sprawozdanie z 
wydatkowania grantu zostało złożone do Fundacji WPROST.

6. Zrealizowaniu następujących akcji społecznych, które pośrednio służyły informacji o działalności ww. 
Liceum polonijnego oraz zgodnie z działalnością statutową Fundacji służyły uwrażliwieniu 
społeczeństwa na potrzebę wspierania Polaków na Wschodzie i umożliwienia im powrotu do Polski, a 
także były okazja do zaprezentowania działalności Liceum. 
a. Dzień Wielu Kultur w Liceum dofinansowany przez Fundację w marcu 2015 roku
b. Kampanię społeczną UlicePamieci.pl, której celem było ustanowienie w szesnastu największych 
polskich miastach ulic upamiętniających Męczeństwo Kresowian. Akcja została zakończona w lipcu 
2015. 
c. Koncert patriotyczny we współpracy ze Wspólnotą Polską 17 września 2015.
d. Koncert patriotyczny z okazji 11 Listopada we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota.
e. Koncert kolęd w Pałacu Prezydenckim dla żon ambasadorów w Polsce, w grudniu 2015 r.
l. Liczne wywiady medialne zwłaszcza w TVP Polonia.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1Osoby 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)

pomoc Polonii i Polakom 
za granicą

Organizowanie zbiórek 
pieniężnych i 
rzeczowych i innych 
przedsięwzięć mających 
służyć pozyskaniu 
środków na 
sfinansowanie lub 
dofinansowanie celów 
ustanowienia Fundacji.

Organizowanie imprez 
kulturalnych w tym: 
organizowanie 
festiwali, koncertów, 
spektakli teatralnych, 
pokazów filmowych, 
wystaw, itp.

Zrealizowano 
następujące akcje 
społeczne, które 
pośrednio służyły 
informacji o działalności 
ww. Liceum 
polonijnego oraz 
zgodnie z działalnością 
statutową Fundacji 
służyły uwrażliwieniu 
społeczeństwa na 
potrzebę wspierania 
Polaków na Wschodzie i 
umożliwienia im 
powrotu do Polski, a 
także były okazja do 
zaprezentowania 
działalności Liceum. 
a. Dzień Wielu Kultur w 
Liceum dofinansowany 
przez Fundacje w 
marcu 2015 roku
b. Kampanię społeczną 
UlicePamieci.pl, której 
celem było 
ustanowienie w 
szesnastu największych 
polskich miastach ulic 
upamiętniających 

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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) 979,648.99 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 978,712.22 zł

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Męczeństwo 
Kresowian. Akcja 
została zakończona w 
lipcu 2015. 
c. Koncert patriotyczny 
we współpracy ze 
Wspólnotą Polską 17 
września 2015.
d. Koncert patriotyczny 
z okazji 11 Listopada we 
współpracy z Urzędem 
Dzielnicy Ochota.
e. Koncert kolęd w 
Pałacu Prezydenckim 
dla zon ambasadorów 
w Polsce, w grudniu 
2015 r.
l. Liczne wywiady 
medialne zwłaszcza w 
TVP Polonia.
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 936.77 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

100,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 863,713.06 zł

0.00 zł

824,293.91 zł

0.00 zł

39,419.15 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 15,935.93 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 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 100,000.00 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 60,214.72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 953,519.26 zł 0.00 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

918,497.50 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

35,021.76 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

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)

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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

11.00 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)

14.00 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

14.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,600.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14,600.40 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
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)

0.00 zł

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)

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

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 w 
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
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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

0.00 zł

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

1 Europa – wspólne 
dziedzictwo. Kształcenie 
kulturowe i językowe 
młodzieży polskiego 
pochodzenia ze Wschodu.

Odbudowanie więzi młodzieży 
polskiego pochodzenia ze 
Wschodu z Polską. Projekt ma 
formę stypendium rzeczowego, 
przeznaczonego na pokrycie 
kosztów edukacji w Liceum 
Ogólnokształcącym 
Niepublicznym Kolegium Św. 
Stanisłwa Kostki w Warszawie, 
kosztów wyżywienia oraz 
utrzymania w szkolnym 
internacie dla młodzieży z 7 
krajów ze Wschodu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 100,000.00 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

Ewa Petrykiewicz
Aleksiej Katkow

28.05.2016 r. 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
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