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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH

Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-090 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 52 341 12 51 w.

Nr faksu E-mail info@fundacja-nie-
zwykla.pl

Strona www www.fundacja-nie-zwykla.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34076370800000 6. Numer KRS 0000356804

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

Agnieszka Mlicka Prezes TAK

Agnieszka Zaręba Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Roma Bajzert Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Agnieszka Półtorak- 
Terpiłowska

Członek Rady TAK

Elżbieta Maludzińska- 
Janczarska

Członek Rady TAK

FUNDACJA "NIE - ZWYKŁA" DLA RODZINY

1. Opis działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja „NIE-zwykła” dla Rodziny
Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. Nr 50/01, poz. 529) przedstawiamy sprawozdanie 
merytoryczne z działalności  Fundacji „ Nie- zwykła” dla Rodziny, będącej organizacją pożytku 
publicznego od 27.11.2013 r, za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46,poz 203)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. Nr 50, poz 529)
II. Dane Fundacji
Nazwa: Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny
Siedziba: ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 8.06.2010 r.
Nr KRS: 0000356804
Nr Regon: 340763708
III. Dane dotyczące członków organów fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym
Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji: Agnieszka Mlicka, ul. Tczewska 29/2, 85-382 Bydgoszcz 
Członek Zarządu : Agnieszka Zaręba, ul. Karolewska 14/1, 85-420 Bydgoszcz
 Organem nadzoru fundacji  jest Rada Fundacji. 
Rada Fundacji:
Przewodnicząca Rady Fundacji: Roma Bajzert
Członek Rady Fundacji: Elżbieta Maludzińska- Janczarska
Członek Rady Fundacji: Agnieszka Półtorak- Terpiłowska
 W 2014 roku fundacja pozyskała nowych członków- doszły do naszych szeregów 3 koleżanki, którym 
bliskie były cele fundacji i miały ochotę na rozszerzenie współpracy.
IV. Cele statutowe fundacji:Celem Fundacji jest : kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych 
w rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa; wspieranie rodziny; pomoc osobom i rodzinom  
                  znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i kryzysowych; 
zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii 
mających swe źródło w źle funkcjonującej rodzinie; wspieranie i rozwój jednostek, pomoc w osiąganiu 
dojrzałości osobowej i społecznej; inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między 
rodzinami; promowanie wartości społecznych; ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego; edukacja i 
kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie. Celem Fundacji jest : kształtowanie prawidłowych 
relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa; wspieranie rodziny; 
pomoc osobom i rodzinom                    znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, 
destabilizujących i kryzysowych; zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się 
różnego rodzaju zaburzeń i patologii mających swe źródło w źle funkcjonującej rodzinie; wspieranie i 
rozwój jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej; inicjowanie i tworzenie form 
współpracy i samopomocy między rodzinami; promowanie wartości społecznych; ochrona zdrowia 
psychicznego i fizycznego; edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie. 
c
V. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- terapię i edukację,
- psychoterapię oraz inne formy terapii,
- działania profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego,
- organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i prawnej,
- tworzenie punktów konsultacyjnych, ośrodków wspierających rodzinę,
- konferencje, sympozja, fora informacyjne,
- prowadzenie warsztatów, seminariów i szkoleń,
- pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin,
- tworzenie wszelkich programów związanych z twórczym rozwojem jednostki,
- integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną,
- promocji i organizowaniu wolontariatu,
- działań na rzecz integracji europejskiej.
 VI. W 2014 roku fundacja prowadziła działalność zgodną ze statutem.
W ramach działalności statutowej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, przeprowadzono 
konsultacje i rozmowy terapeutyczne.
Pomocą bezpłatną objęto:
- Agnieszka Zaręba 3 osoby , 12 spotkań
- Barbara Lorenc 2 osoby, 18 spotkań
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- Agnieszka Mlicka 6 osoby, 6 spotkań.
Ta forma pomocy psychologicznej jest spełnieniem podstawowego celu statutowego fundacji. Dzięki 
działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej kształtowane są prawidłowe relacje 
międzyosobowe w rodzinie, zapobiega się pogłębianiu i rozprzestrzenianiu różnego rodzaju zaburzeń i 
patologii. Osoby korzystające z takiej formy pomocy mogły osiągać dojrzałość osobową i społeczną a 
także pobudzać swoją kreatywność i podnosić samoocenę. Wiele z tych osób pogłębiło także wgląd- 
umiejętność, dzięki której można łatwiej rozumieć siebie  i często nabrać dystansu, niezbędnego do 
poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna 
prowadzona przez fundację wpływała na ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego. Była także 
promowaniem wartości społecznych.
Od stycznia 2014 r fundacja rozpoczęła starania o pozyskanie dla potrzeb prowadzenia terapii jeszcze 
jednego gabinetu. Udało się znaleźć odpowiedni lokal w tym samym budynku, w którym dotychczas 
fundacja wynajmowała pomieszczenie. Pewnym kłopotem było tylko jego położenie. Pokój znajdował 
się nie obok dotychczasowego, tylko piętro wyżej. Zdecydowano o wynajęciu i już zimą rozpoczął się 
remont obu wynajmowanych pokoi. Fundatorki przeprowadziły go z pomocą członków własnych 
rodzin, angażując się i dbając o odpowiedni wystrój . Wszystko po to, aby poszerzyć ofertę i zwiększyć 
możliwość dostępności usług fundacji- przyjmować więcej klientów/pacjentów.
Uroczyste otwarcie nowych gabinetów- nowych w znaczeniu odnowionych- odbyło się 15.09.2014 r. 
Fundacja w 2014 r aplikowała do projektu „ Młody ,odporny człowiek. Innowacyjny program badań i 
rozwoju odporności psychicznej dzieci i młodzieży” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju w Warszawie. Mimo przygotowanej z dużą rzetelnością i dbałością o szczegóły oferty nie 
zyskała ona akceptacji.
18.10.2014 r odbyła się konferencja zorganizowana przez Zespół Szkół Szpitalnych nr 33 w Bydgoszczy. 
Konferencja dotyczyła funkcjonowania szkolnego chorych dzieci. Podczas niej fundacja miała swoje 
stoisko reklamowo- konsultacyjne. Rozdawano ulotki  reklamujące działalność fundacji . Podczas takich 
spotkań można liczyć głównie na działalność promocyjną, ponieważ publiczne spotkania wyjątkowo nie 
sprzyjają rozmową terapeutycznym, czy konsultacjom. Są natomiast dobra okazją do udzielenia 
konkretnych informacji o możliwościach udzielenia pomocy.

Fundatorki systematycznie korzystały z superwizji  prowadzonej przez superwizorkę i nauczycielkę 
terapii systemowej Małgorzatę Szymanowską. Odbyły się 4 spotkania, podczas których omawiane były 
prowadzone terapie, zgodnie z zasadami doskonalenia własnego  i etyki zawodowej. Seminaria 
superwizyjne są podstawą wymiany doświadczeń, pokazują inne spojrzenie na problemy klientów. Dają 
także wieloaspektowość omawianych trudności, zgodnie z  podstawowym założeniem terapii 
systemowej tzn.: ekwifinalności  i ekwipotencjalności.

 VI.W 2014 r Zarząd  Fundacji nie podjął uchwały o szczególnie ważnych skutkach finansowych lub 
prawnych.
VII. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:
W 2014 r fundacja była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Działalność gospodarcza  nie była jednak prowadzona. 
VIII. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
 Przychody ogółem: 1107,03 zł
 W tym :
 Ze środków publicznych w tym z budżetu państwa i województwa: 0,00
Z darowizn: 5944,50 zł
Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 6100,00zł
IX Informacje o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem:3826,46 zł
- zużycie materiałów i energii: 0,00zł
Usługi obce:
podatki i opłaty: 0,00
Pozostałe koszty rodzajowe:0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.
X. Informacje o osobach zatrudnionych:
W 2014 r. fundacja nie zatrudniała pracowników.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu członkostwa w  tych 
organach.
XI. Informacje o wynagrodzeniach.
 W 20114 r. nie wypłacono wynagrodzeń.
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

XII. Informacje o udzielonych pożyczkach:
 Fundacja w 2014 r. nie udzieliła pożyczek.
XIII. Informacje o posiadanym majątku:
a. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Kwota:   714,00 zł                     Bank Ochrony Środowiska
Fundacja nie nabywała i nie posiada papierów wartościowych.
b. Informacje o nabytych nieruchomościach:
W 2014 r fundacja nie nabyła i nie była właścicielem nieruchomości.
c. W 2014 r. fundacja nie nabyła środków trwałych.
d. Informacje statystyczne:
 Aktywa trwałe: 0,00 zł
Aktywa obrotowe:1107,03
Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz ich 
wynikach finansowych:
W 2014 r fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

XV. Informacje o kontrolach i jej wynikach:
W 2014r. W fundacji  została przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego z Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych, kontrola dotyczyła 
zrealizowanego w 2013 r projektu „Podróż etap II”- wspólnej oferty ze Stowarzyszeniem  Pomocy 
Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”. Kontrola zakończyła się w 2015 r, wprowadzono poprawki 
zgodne z protokołem pokontrolnym.
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ochrona i promocja zdrowia Fundacja realizuje swoje 
cele poprzez: - terapię i 
edukację, - psychoterapię 
oraz inne formy terapii, - 
działania profilaktyczne z 
zakresu zdrowia 
psychicznego i fizycznego, - 
organizowanie pomocy 
psychologicznej, 
pedagogicznej, medycznej i 
prawnej, - tworzenie 
punktów konsultacyjnych, 
ośrodków wspierających 
rodzinę, - konferencje, 
sympozja, fora 
informacyjne, - 
prowadzenie warsztatów, 
seminariów i szkoleń, - 
pomoc rzeczową, 
finansową i organizacyjną, - 
organizowanie wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży oraz 
całych rodzin, - tworzenie 
wszelkich programów 
związanych z twórczym 
rozwojem jednostki, - 
integrowanie środowisk, 
instytucji i stowarzyszeń 
zajmujących się pracą z 
dzieckiem i rodziną, - 
promocji i organizowaniu 
wolontariatu, - działań na 
rzecz integracji 
europejskiej.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 13,385.67 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,341.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 12,044.50 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.07 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

1,341.10 zł

0.00 zł

11,153.74 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.60.Z Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- terapię i edukację,
- psychoterapię oraz inne formy terapii,
- działania profilaktyczne z zakresu zdrowia 
psychicznego i fizycznego,
- organizowanie pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, medycznej i prawnej,
- tworzenie punktów konsultacyjnych, ośrodków 
wspierających rodzinę,
- konferencje, sympozja, fora informacyjne,
- prowadzenie warsztatów, seminariów i 
szkoleń,
- pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży oraz całych rodzin,
- tworzenie wszelkich programów związanych z 
twórczym rozwojem jednostki,
- integrowanie środowisk, instytucji i 
stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem 
i rodziną,
- promocji i organizowaniu wolontariatu,
- działań na rzecz integracji europejskiej.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

12,494.84 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 12,494.84 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

890.83 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,341.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,341.10 zł

4.3. 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

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.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1 Środki uzyskane z 1% podatku dochodowego fundacja przeznaczyła na umożliwienie prowadzenia 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Opłacono czynsz za lokal, w którym odbywały się 
terapie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne i konsultacje psychologiczne.  Była to Działalność 
psychologiczna i psychoterapeutyczna  ( PKD 85.60.Z ), podstawowy cel statutowy fundacji.Cele 
statutowe fundacji:Celem Fundacji jest : kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w 
rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa; wspieranie rodziny; pomoc osobom i 
rodzinom                    znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i 
kryzysowych; zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju 
zaburzeń i patologii mających swe źródło w źle funkcjonującej rodzinie; wspieranie i rozwój 
jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej; inicjowanie i tworzenie form 
współpracy i samopomocy między rodzinami; promowanie wartości społecznych; ochrona 
zdrowia psychicznego i fizycznego; edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy 
rodzinie.

1,341.10 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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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

12.00 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 
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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Mlicka, Agnieszka 
Zaręba, 13.07.2015r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wydział ds. osób niepełnosprawnych Urząd Marszałkowski w Toruniu 1

2015-06-28

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