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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✓ 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo Dolnośląskie  Powiat Wrocław 

Gmina Wrocław  Ulica Krzemieniecka Nr domu 60A Nr lokalu - 

Miejscowość Wrocław  Kod pocztowy 54-613 Poczta Wrocław Nr telefonu 

 Nr faksu E-mail stowarzyszenie@drmax.com.pl Strona www stowarzyszenie.drmax.pl  

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

14.10.2013 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

31.12.2020 

5. Numer REGON 02226906700000 6. Numer KRS  0000480745 

za rok 2020 
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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 

Zalewski Bartłomiej 
Piotr 

Prezes 
Zarządu       

- - 
     

- - 
     

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 

Powałowska Beata 
Aneta 

Członek 
Komisji 
Rewizyjnej 

     

Skrzypczak Emilia 
Ewa  

Członek 
Komisji 
Rewizyjnej 

     

Wieroński Wojciech 
Henryk  

Członek 
Komisji 
Rewizyjnej 

     

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

Celami Stowarzyszenia są:  
1) działalność edukacyjna,  
2) działalność promocyjna 
3) działalność charytatywna w zakresie:  

a. ochrony zdrowia i ratowania życia,  
b. profilaktyki,  
c. lecznictwa,  
d. rehabilitacji medycznej,  

4) działalność ekologiczna,  
5) kształtowania postaw prozdrowotnych,  
6) budowanie wysoko rozwiniętej świadomości medycznej społeczeństwa, 
7) aktywizacja zdrowotna społeczeństwa oraz pomoc społeczna w tym 

zakresie. 

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, informacyjnej, 

promocyjnej, marketingowej i reklamowej,  
2) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne, 
3) inne działania proekologiczne, 
4) wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki 

m.in. farmacji, 
5) promocję i organizację wolontariatu; 
6) pomoc finansową i rzeczową dla osób zagrożonych utratą zdrowia lub 

życia, 
7) aktywizację społeczną w zakresie zdrowego trybu życia, 
8) akcje pomocy chorym z udziałem innych podmiotów, w tym innych 

podmiotów ekonomii społecznej,  
9) działania ukierunkowane na zdobywanie środków na dofinansowanie 

pacjentów i placówek pomocy społecznej, 
10) pomoc finansową przy zakupie leków,  
11) działania pobudzające ofiarność publiczną oraz gromadzenie środków 

finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji 
znajdujących się w kraju i za granicą, 

12) działania zmierzające do pozyskiwania środków na zakup aparatury 
medycznej i pomoc finansową niezbędną do jej zakupu,  

13) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 
organizacyjnej naukowej, oświatowej oraz tworzenie warunków do 
rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania szkoleń, 
sympozjów, zebrań naukowych poświęconych tematyce ochrony zdrowia,  

14) inicjatywy edukacyjne i informacyjne w zakresie medycyny, lecznictwa, 
rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej,  

 nie

 nie

 nie

 nie

 nie

 nie
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15) poradnictwo i doradztwo z zakresu szeroko pojętego lecznictwa, 
rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej,  

16) spotkania promujące zdrowy styl życia, 
17) działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie promocji 

zdrowia i profilaktyki chorób,  
18) działania na rzecz społecznych kampanii medycznych mające na celu 

wspieranie i propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności 
sportowej,  

19) udział w budowaniu prozdrowotnej świadomości społeczeństwa,  
20) tworzenie stron internetowych, broszur oraz katalogów informacyjnych, 
21) tworzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych, 
22) współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, 

samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego,  

23) działalność charytatywną, 
24) działania finansowane z dotacji oraz grantów, wykonywane przy pomocy 

wolontariuszy 
25) przekazywanie grantów dla studenckich organizacji z obszaru farmacji, 
26) pomoc charytatywną skierowaną do instytucji pomocy społecznej, 

fundacji, stowarzyszeń, instytucji pożytku publicznego, placówek 
zajmujących się opieką nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, dziećmi, 
osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi – 
w zakresie celów Stowarzyszenia. 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

 
W roku 2020 Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie zrealizowało darowizny finansowe, darowizny rzeczowe, a także przeprowadziło szereg 

działań pomocowych, edukacyjnych oraz prospołecznych.  

• Stowarzyszenie uruchomiło stronę internetową www.stowarzyszenie.dremax.pl, gdzie prowadzone są działania edukacyjne 

oraz publikowane aktywności. Postały profile w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram), gdzie prowadzona jest 

edukacja zdrowotna. Przygotowano cykle edukacyjne dot. opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowego stylu życia. 

• W czerwcu przekazało 37 termometrów bezdotykowych dla podopiecznych  Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych (wsparcie 

w zakresie walki z koronawirusem). 

• Wolontariusze przygotowali 24 Pudełka Ochronne dla DPS-ów, w których zalazło się 130 000 ml płynów do dezynfekcji i 

przekazali je do zaprzyjaźnionych DPS-ów (wsparcie w zakresie walki z koronawirusem). 

• Nawiązano współpracę z Twórcami popularnego kanału na YouTube – Matura To Bzdura.  Efektem współpracy była sonda 

uliczna, która edukuje widzów. Przechodniom zadano pytania z zakresu anatomii, farmacji oraz wiedzy o zdrowiu. 

• #PomagajmyNaMAXa to hasło akcji charytatywnej zorganizowanej przez SOS Wioski Dziecięce we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Dr.Max Zdrowie, która wystartowała 9 listopada 2020 r. Celem zbiórki było pozyskanie środków na opiekę 

zdrowotną dzieci porzuconych, osieroconych oraz z rodzin zagrożonych rozpadem. Skarbonki były dostępne w aptekach w 

całej Polsce. Przeprowadzono także licytację obrazków wykonanych przez podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Akcja była 

kontynuowana w roku 2021. 

• W grudniu wydano pierwszy egzemplarz czasopisma edukacyjnego Zdrowi na MAXa, który jest dostępny w wersji papierowej 

w wybranych aptekach w całej Polsce, a także w wersji online na stronie internetowej stowarzyszenia.  

• Przygotowano 30 boxów dla influencerów w ramach promocji zdrowego stylu życia. 

• Prozdrowotne paczki świąteczne od Stowarzyszenia Dr.Max Zdrowie trafiły do wyjątkowych rodzin – uczestników programu 

telewizyjnego Nasz Nowy Dom. 

http://www.stowarzyszenie.dremax.pl/
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• Stowarzyszenie systematycznie wspierało firmę Dr.Max w zakresie działań CSR, w tym przy organizacji zbiórki krwi, działaniach 

edukacyjnych dla pracowników.  

• W roku 2020 przekazano środki ochrony osobistej dla seniorów – podopiecznych Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. 
  
 

• Przeprowadzono liczne darowizny finansowe – wsparto nimi poniższe instytucje: 
 

• DOM OPIEKI OSTOJA KASZUBSKA 

• STOWARZYSZENIE PRZĄŚNIK W BRENNIKU      

• Dom Opieki OLIMP      

• Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię     

• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH      

• DPS KAMIEŃCZYK LEŚNA GÓRA      

• FUNDACJA MŁODZI DUCHEM      

• GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z FENYLOKETONURIĄ     

• MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWCZY W POLANOWIE     

• STOWARZYSZENIE JESTEŚMY DLA  CIEBIE 

• DOM OPIEKI LEŚNA GÓRA   

• Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  FARNA  

• Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji       

• Stowarzyszenie EMPATIA w Trzciance 

• Dom Pomocy Społecznej w Rogowie 

• ZOL MILANÓWEK     

• ZOL SULEJÓWEK      

  

 

 

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 



 

5 

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

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

Osoby fizyczne 500 000 

 
Osoby  
prawne 

20 

2.2. Informacje na temat odbiorców 
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których  działała organizacja  
(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, a także kodu(-ów) PKD 2007 

odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych 

rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. działalność charytatywna 

Organizacja i przeprowadzenie akcji 
charytatywnych na rzecz dzieci (w tym akcja 
#PomagajmyNaMAXa). Organizacja akcji 
zaopatrzenia środki ochrony osobistej dla 
seniorów. 

88.99.Z - 

2. ochrona i promocja zdrowia 
Organizacja akcji mających na celu promocję 
zdrowego stylu życia. Promowanie oraz 
realizacja edukacji zdrowotnej. 

94.99.Z - 

3. 

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

Organizacja akcji i przekazanie paczek 
świątecznych dla potrzebujących rodzin. 
Przekazanie asortymentu dla osób 
potrzebujących w ramach  Stowarzyszenia SOS 
Wiosek Dziecięcych. 

88.99.Z - 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
  

 
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. Jeżeli 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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. - - - - 

tak

nie   

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. - - - - 

3. - - - - 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
  

 
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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. - - 

2. - - 

3. - - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

278 030,55        zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -     ,   zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego -     ,   zł 

c) przychody z działalności gospodarczej  -    ,   zł 

d) przychody finansowe -     ,   zł 

e) pozostałe przychody 278 030,55        zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:   -  ,    zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych - ,    zł 

b) ze środków budżetu państwa - ,    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - ,    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych - ,    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
- ,    zł 

a) ze składek członkowskich - ,    zł 

tak

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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w 
tym: 

b) z darowizn od osób fizycznych 

- ,    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 

222997,62    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
- ,    zł 

e) ze spadków, zapisów - ,    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych) - ,     zł 

g) z działalności gospodarczej 
- ,     zł 

2.4. Z innych źródeł 55032,93    zł 

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
pierwszy dzień roku sprawozdawczego 

- ,    zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem 

    -  ,    zł 

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 
- 
 

 -  ,    zł 

2 
- 
 

   -  ,    zł 

3 
- 
 

   -  ,    zł 

4 
- 
 

-  ,    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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów 

1 - - ,    zł 

2 -  - ,    zł 

3 - -  ,    zł 

4 - -  ,    zł 
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 
Koszty 

ogółem: 

W tym: wysokość kosztów 
finansowana z 1% podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 
250209,41    

zł 
-   

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   ,    zł - 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   ,    zł - 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   ,    zł      

d) koszty finansowe 
4926,52    

zł 
     

e) koszty administracyjne  
4950,89           

zł 
- 

f) pozostałe koszty ogółem 
240332,00  

zł 
- 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych  

 ,zł -      

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,    zł 

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  
-  podać dodatkowo kwotę) 
 

 

……11014…00………….zł

 

 

 

 

 

 
-> jakich? ________________________ 
 

 nie korzystała 

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. 

 

 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

tak

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie   
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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) 
 

  

 

 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) 
w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

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. 
0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić 
przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku) 

0 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona 
tylko raz) 

   
0 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

               10                             osób fizycznych 

                     0                           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) 

 

 
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) 

 0 osób 

w 
tym: 

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

 0 osób 

b) inne osoby  0 osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 
30 dni do 6 miesięcy 

4000 osób 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie  korzystała  

nie   

nie   
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(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 

 0 osób 

b) inne osoby  4000 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) 

 0 osób 

w 
tym: 
 

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

 0 osób 

b) inne osoby  0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
          - ,    zł 

 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę - ,    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze - ,    zł 

– nagrody -  ,    zł 

– premie -  ,    zł 

– inne świadczenia  -  ,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych -  ,    zł 

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

-  ,    zł 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego -  ,    zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą  

- ,    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) 3. podzielić przez liczbę członków 
zarządu) 

-  ,    zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

-   ,    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 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

-   ,    zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

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

-  ,   zł 

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

-  ,    zł 

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

  - ,    zł 

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których 
mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  ,    zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa  
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią 
publiczną) 

- 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym  

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  -     ,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 

Nazwa organu 

udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1 - - - - ,     zł 

2 - - - - ,     zł 

3 - - - - ,     zł 

4 - - - - ,     zł 

5 - - -  - ,     zł 

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 dotacji 

tak

tak

tak

nie   

nie   

nie   
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1 - - - - ,    zł 

2 - - - - ,    zł 

3 - - - - ,    zł 

4 - - - - ,    zł 

5 - - - - ,    zł 

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 oraz te, do których 

nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 

 
 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 - - - ,    zł 

2 - - - ,    zł 

3 - - - ,    zł 

4 - - - ,    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 REGON Siedziba spółki 

% udziałów lub akcji 
w kapitale % udziału w ogólnej 

liczbie głosów  

1 - - -  % % 

2 - - -  % % 

3 - - -  % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

 tak
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  

 

 

5. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

- 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 

Bartłomiej Zaleski – Prezes 
Stowarzyszenia 

 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 13.10.2021 
 

(dd.mm.rrrr) 

tak


