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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica KRZEMIENIECKA Nr domu 60A Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-613 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 48723222470

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-10-14

2020-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02226906700000 6. Numer KRS 0000480745

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 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

Powałowska Beata Aneta Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Skrzypczak Emilia Ewa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Wieroński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE DR. MAX ZDROWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami statutowymi Stowarzyszenia Dr. Max Zdrowie (zgodnie z 
aktualnym statutem organizacji) 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 organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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,
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 2021 Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie zrealizowało darowizny finansowe, darowizny rzeczowe, a także przeprowadziło 
szereg działań pomocowych, edukacyjnych oraz prospołecznych. 
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• Stowarzyszenie prowadziło stronę internetową www.stowarzyszenie.drmax.pl, gdzie publikowane są materiały edukacyjne, 
informacyjne oraz relacje z wydarzeń. Prowadzone są także profile w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram), 
w ramach których publikowane są cykle edukacyjne dot. opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowego stylu życia. 
• Stowarzyszenie wydało książkę kucharską ze świątecznymi przepisami z okazji Świąt Wielkanocnych, która jest dostępna w 
wersji online.
• Organizacja wydała cztery egzemplarze czasopisma edukacyjnego Zdrowi Na Maxa, które jest dostępne w wersji papierowej 
w wybranych aptekach w całej Polsce.
• Z okazji Światowego Dnia Zdrowia przygotowano materiały edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania dostępne w formie 
online oraz przeprowadzono event prozdrowotny dla pracowników Dr.Max Sp. z o.o.  Zorganizowano także konkurs 
fotograficzny Zdrowi na MAXa. 
• Wspólnie z twórcami aplikacji VICTOR  zorganizowano akcję pn. Niech pomaganie wejdzie Ci w nawyk. Akcja polegała na 
przejściu odpowiedniego dystansu, który był rejestrowany w aplikacji Victor. Pokonane kilometry były przekładane na środki 
pieniężne, które Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie przekazało dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Do akcji dołączyło 736 
osób, które wspólnie przeszły 25 mln kroków.  
• We współpracy z Fundacją Dotlenieni.org. zorganizowano akcje sadzenia drzew w Światowy Dzień Ziemi. W akcji wzięły udział 
32 osoby. Wspólnie posadzono 30 drzew i 160 krzewów na terenie przedszkola we Wrocławiu. Ponadto zorganizowano 
szkolenia online. Warsztaty z Dotlenieni.org, podczas których blisko 40 osób poznało zbawienny wpływ roślin na jakość 
powietrza w pomieszczeniach, w których mieszkamy i pracujemy. A także spotkanie z Matka Zmienia Klimat podczas którego 50
 osób poszerzyło swoją wiedzą na temat recyclingu i segregacji odpadów.
• Stowarzyszenie wzięło udział w finałach Nordic Walking, które były organizowane przez MOSIR Gdańsk. Podczas akcji 
wyedukowano 400 zawodników. 
• Stowarzyszenie zorganizowało cykl eventów na nadmorskich plażach. Akcja Zdrowi na Maxa miała na celu zachęcać do dbania 
o skórę podczas wakacji oraz do rzucenia palenie. Wydarzenie trwało łącznie 6 dni, a stanowisko Stowarzyszenia Dr.Max 
Zdrowie odwiedziło ponad 2,5 tyś osób.
• W sierpniu Stowarzyszenie wzięło udział w wydarzeniu sportowym RUNMAGEDDON Wrocław. W trakcie akcji prowadzono 
działania pomocowe i edukacyjne. 
• Stowarzyszenie wzięło udział w Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów, który został zorganizowany przez Urząd Pracy w 
Gdańsku. W trakcie wydarzenia przeprowadzono działania mające na celu rozpowszechniać profilaktykę chorób osób 50+ oraz 
promować zdrowy styl życia. We współpracy z pielęgniarkami i farmaceutkami zorganizowano badania Doppler oraz 
prowadzono edukację zdrowotną. 
• We współpracy z PolskaPress opublikowano artykuł informacyjno-edukacyjne na łamach Gazety Wrocławskiej oraz wzięto 
udział w Forum Seniora Online, podczas którego promowano zdrowy styl życia. 
• Stowarzyszenie wzięło udział w targach Natura, które miały na celu przybliżyć człowieka do ekologicznego stylu życia. Na 
miejscu powstało stoisko Stowarzyszenia, które prowadziło edukację zdrowotną. 
• Stowarzyszenie wzięło udział w wydarzeniu Bieg Kobiet – Zawsze Pier(w)si, podczas którego promowano profilaktykę raka 
piersi. 
• Z okazji akcji Movember Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie zorganizowało szkolenie na temat walki z rakiem jąder.
• W okresie świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie zorganizowało cykl 5 spotkań w galeriach handlowych, podczas których 
dermokonsultantki przeprowadziły badanie skóry. Przebadano ponad 500 osób. 
• W grudniu zakończono akcję #PomagajmyNaMAXa zorganizowaną przez SOS Wioski Dziecięce we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Dr.Max Zdrowie. Celem akcji było było pozyskanie środków na opiekę zdrowotną dzieci porzuconych, 
osieroconych oraz z rodzin zagrożonych rozpadem. Skarbonki były dostępne w aptekach w całej Polsce. 

Przeprowadzono liczne darowizny finansowe – wsparto nimi poniższe instytucje:

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ
DOM OPIEKI LEŚNA GÓRA 
DOM OPIEKI OSTOJA KASZUBSKA
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JEDREK W OPOLNIE-ZDROJU
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE
DPS -ZGROMADZENIE SIÓSTR DE NOTRE DAME W ŚWIEBODZICACH
FUNDACJA MŁODZI DUCHEM
PRYWATNY DOM OPIEKI STEFANIA W KATOWICACH 
STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE
STOWARZYSZENIE EMPATIA  TRZCIANKA
STOWARZYSZENIE EMPOWERMENT
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC
STOWARZYSZENIE WYSTARCZY BYĆ
STOWARZYSZENIE ZAMKOWA PRZYSTAŃ
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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)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Domy Pomocy Społecznej

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

Osoby prawne

500000

10

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

STOWARZYSZNIE WSPARCIE DPS NR 1 IM. MARIE JUCHACZ W GORZOWIE
WEN-VITA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO W CZARNKOWIE

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 charytatywnej

Organizacja i przeprowadzenie akcji
charytatywnych na rzecz dzieci w ramach 
projektu #PomagajmyNaMAXa. Akcja była 
zorganizowana przez SOS Wioski Dziecięce we 
współpracy ze
Stowarzyszeniem Dr.Max Zdrowie. Celem zbiórki 
było pozyskanie środków na opiekę
zdrowotną dzieci porzuconych, osieroconych 
oraz z rodzin zagrożonych rozpadem. Skarbonki 
były dostępne w całej Polsce. Ponadto wspólnie 
z twórcami aplikacji VICTOR  zorganizowano 
akcję pn. Niech pomaganie wejdzie Ci w nawyk. 
Akcja polegała na przejściu odpowiedniego 
dystansu, który był rejestrowany w aplikacji. 
Pokonane kilometry były przekładane na środki 
pieniężne, które Stowarzyszenie przekazało dla 
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

88.99.Z 0,00 zł

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
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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 zysków i strat) 518 635,59 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 484 525,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.12.C

W okresie Sprawozdawczym stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie prowadziło działalność 
związaną z umieszczeniem reklamy partnera w materiałach drukowanych oraz na stronie 
www.stowarzyszenie.drmax.pl. Świadczenie obejmowało ekspozycję logotypu w ramach 
działalności informacyjno-edukacyjne Stowarzyszenia Dr.Max Zdrowie, dzięki czemu partner 
został zaprezentowany nowej grupie docelowej tj. użytkownikom strony www oraz 
odbiorcom działań edukacyjnych, jakie prowadzi Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie w ramach 
swojej działalności.

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Organizacja akcji mających na celu promocję
zdrowego stylu życia. Promowanie oraz
realizacja edukacji zdrowotnej. Działania były 
prowadzone w formie online na stronie 
internetowej www.stowarzyszenie.drmax.pl, a 
także na stoiskach Stowarzyszenia Dr.Max 
Zdrowie w ramach partnerskich wydarzeń 
sportowych, zdrowotnych i edukacyjnych, a 
także w ramach własnych inicjatyw tj. Dzień 
Zdrowia, szkolenia z profilaktyki onkologicznej, 
eventy wakacyjne itp. Ponadto Stowarzyszenie 
bezpłatnie udostępnia magazyn edukacyjny 
Zdrowi na Maxa, który jest dostępny w całej 
Polsce.

94.99.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 9 474,58 zł

d) przychody finansowe 9 633,12 zł

e) pozostałe przychody 15 001,99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 161 500,48 zł

2.4. Z innych źródeł 357 135,11 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

1 100,00 zł

150 925,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

9 474,58 złg) z działalności gospodarczej
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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 225 194,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 9 474,58 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 306 421,24 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

259 331,03 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

304,57 zł

8 207,08 zł

38 578,56 zł 0,00 zł

0,00 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 9 474,58 zł

0,00 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)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

352 395,46 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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)

0,00 etatów

0 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 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)  

0,00 zł

0 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) 

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)

4 000 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 000 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 0,00 zł

w 
tym:

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

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

0,00 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

0,00 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)

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 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 (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

0,00 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

0,00 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 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

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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