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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAŃ

Gmina M. POZNAŃ Ulica OS. ORŁA BIAŁEGO Nr domu 38 Nr lokalu 5

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-251 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@lepszyswi
at.org.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30002899200000 6. Numer KRS 0000230149

Druk: MPiPS 1



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

prezes:     Marcin Janasik (do 09.01.2012)
Katarzyna Sulejewska (od 10.01.2012 )

skarbnik:   Katarzyna Sulejewska (do 09.01.2012 )
Anna Wawrzyniak (od 10.01.2012)

sekretarz: Eulalia Janasik

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

Sebastian Strojwąs 
Ewelina Weber
Anna Patrycja Stoiłow

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:
1.) Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, 
oświatowego, naukowego i socjalnego.
2.) Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działania na 
rzecz: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, 
bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych.
3.) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, 
w tym także edukacji europejskiej.
4.) Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i 
humanitarne.
5.) Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, 
wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego 
od używek.
6.) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.
7.) Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, 
narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw 
rasistowskich i szowinistycznych.
8.) Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.
9.) Działania na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
w szczególności wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i 
sztuki.
10.) Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa 
obywatelskiego.
11.) Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i 
różnorodności kulturowej.
12.) Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób.
13.) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy.
14.) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości.
15.) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
16.) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
17.) Promocja i organizacja wolontariatu.
18.)  Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 
samoorganizację obywateli.
19.) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1). Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-
promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
2). Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, 
wykładów, targów, kongresów, korepetycji, zgromadzeń 
publicznych, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, wycieczek po 
mieście, obozów wakacyjnych.
3). Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz 
celów społecznie użytecznych.
4). Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z 
celami Stowarzyszenia.
5). Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, 
unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu 
zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
6). Udzielanie wszechstronnego wsparcia inicjatywom obywatelskim 
i organizacjom pozarządowym.
7). Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi 
Stowarzyszenia.
8). Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz 
Stowarzyszenia.
9). Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi 
organizacjami w kraju i za granicą. 
10).Prowadzenie działalności naukowej, rozwojowej, sondażowej.
11). Prowadzenie działań charytatywnych i udzielanie pomocy 
społecznej, w tym opieka nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi 
i starszymi oraz organizowanie konwojów humanitarnych.
12). Prowadzenie obiektów i działań związanych z 
zakwaterowaniem, w tym hosteli dla wolontariuszy i mieszkań 
chronionych.
13). Wspieranie i tworzenie niezależnych mediów oraz filmów, 
programów i nagrań muzycznych.
14). Prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i 
rekreacją, w tym organizowanie zawodów, obozów treningowych, 
prowadzenie klubów i obiektów sportowych oraz informacji 
turystycznej.
15). Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju 
przedsiębiorczości, w tym prowadzenie biura karier, inkubatora 
przedsiębiorczości, organizowanie staży i przyuczenia 
zawodowego.
16). Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, bibliotek, 
wystaw, przedstawień, festiwali.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Projekt „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” (realizacja 16.01.2012 – 
31.12.2012)
W ramach projektu wolontariusze udzielali korepetycji dzieciom z rodzin o 
niskich dochodach oraz spędzali czas wolny z dziećmi, seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi- podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu. 
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podopiecznych 
MOPR-u i wyrównanie szans w dostępie do edukacji dzieciom z rodzin o niskich 
dochodach, a także promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Poznania.

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 z pomocy 130 naszych wolontariuszy skorzystało 103 
beneficjentów.

Projekt „Bank Czasu” (realizacja 01.01.2012 – 31.12.2012)
Bank Czasu to system bezpłatnej wymiany usług, umiejętności i wiedzy. 
„Walutą” wymiany jest czas. Każda godzina pracy ma taką samą wartość. 
Celem projektu była bezpośrednia pomoc uczestnikom w codziennych 
sprawach, zwłaszcza osobom starszym, podniesienie ich stanu wiedzy i 
umiejętności, włączenie w działania społeczne, a także animacja lokalnego 
ruchu samopomocy i samoorganizacji. Ideą działań była integracja 
międzypokoleniowa, która wiązała się bezpośrednio z przeciwdziałaniem 
marginalizacji i wykluczeniu o charakterze społecznym, cyfrowym, obywatelskim 
i kulturalnym.
W 2012 roku liczba bankowiczów wyniosła 150. W samym 2012 roku uczestnicy 
wzięli udział w 515 wymianach o łącznym czasie trwania 1400 godzin.
W czasie realizacji projektu Stowarzyszenie zorganizowało 12 comiesięcznych 
spotkań uczestników społeczności. 

Projekt „Rewitalizacja poznańskich podwórek” (realizacja 14.08.2012 – 
21.12.2012) 
W ramach projektu wolontariusze „upiększyli” dwa poznańskie podwórka w 
centrum Poznania oraz włączyli mieszkańców w proces partycypacyjny dzięki 
m.in. indywidualnym rozmowom z mieszkańcami.
Celem projektu był rozwój integracji lokalnej społeczności, zwiększenie 
atrakcyjności i ożywienie centrum miasta Poznania.  

Projekt „Twój wybór – świadoma konsumpcja” (realizacja 15.10.2012 – 
30.11.2012)
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia lekcyjne dla gimnazjalistów z 
zakresu świadomej konsumpcji, spotkanie dotyczące funkcjonowania 
kolektywów spożywczych oraz warsztaty robienia szablonów na koszulki i 
ekotorby promujących świadomą konsumpcję.
W działaniach wzięło udział łącznie ok. 110 osób (większość z nich stanowili 
uczniowie). Odbiorcy poznali działania inicjatyw świadomej konsumpcji, 
dowiedzieli się w jaki sposób ich wybory konsumenckie wpływają na stan 
środowiska naturalnego i warunki pracy. 

Targi Różności (realizacja 01.01.2012 – 31.12.2012) 
Targi Różności to wydarzenie, podczas którego uczestnicy wymieniają się 
rzeczami w pięciu kategoriach: ubrania i dodatki, książki, płyty CD z muzyką i 
filmami oraz kasety, biżuteria i drobne bibeloty, a także jedzenie „domowej 
roboty”. 
Targi Różności umożliwiły bezpłatną wymianę rzeczy niezniszczonych, w 
dobrym stanie, ale już niepotrzebnych. Za każdą przyniesioną rzecz uczestnik 
otrzymał kupon, który mógł wymienić podczas Targów na wybraną przez siebie 
rzecz. 
W 2012 roku odbyły się trzy edycje Targów Różności, a w każdej z nich wzięło 
udział ponad 40 osób. 

Projekt „Aktywny Obywatel” (realizacja 01.01.2012 – 31.12.2012)
Celem projektu było wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
aktywizacja obywateli do czynnego udziału w życiu publicznych, a także walka o 
prawa człowieka.
Podejmowaliśmy działania w ramach kampanii „Solidarni z Tybetem” oraz 
przeciwko ACTA (Umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrabianymi). 

Rewitalizacja Fortu II (realizacja 01.01.2012 – 30.04.2012)
W ramach projektu prowadzono prace porządkowe i adaptacyjne pomieszczeń 
prawego skrzydła Fortu II w Poznaniu (ul. Obodrzycka 61). Pomieszczenia 
uporządkowano z gruzu, śmieci i resztek przegniłych podłóg, wybielono ściany. 
Przeprowadzono sporo prac porządkowych na majdanie fortu. 
Celem projektu było utworzenia niezależnego centrum społeczno-kulturalnego, 
aktywizacja lokalnej społeczności i wsparcie oddolnych inicjatyw. 
W działaniach zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze,  a 
także sympatycy poznańskich fortyfikacji. Projekt został zawieszony w związku z 
brakiem możliwości sfinansowania działań i instalacji niezbędnych do 
prowadzenia stałych działań społeczno – kulturalnych.
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Infocafe (realizacja 01.01.2012 – 31.12.2012)
Organizacja szeregu warsztatów i szkoleń, które wspierały ideę tworzenia 
przestrzeni artystycznej w centrum Poznania.
Celem organizacji wydarzeń było wsparcie w realizacji pasji, dzielenia się swoimi 
umiejętnościami, a także poznawania nowych technik artystycznych i 
odkrywania swoich możliwości. 
W 2012 w sali przy ul. Libelta 22 odbyły się m.in. warsztaty z papierowej wikliny, 
decupage, warsztaty ekodesign i szkolenie z zarządzania czasem. Warsztaty i 
szkolenia poprowadziły uczestniczki Poznańskiego Banku Czasu.  W każdym ze 
spotkań brało udział od 10 do 20 osób.

Zbiórki Żywności
Uczestnicy Banku Czasu, sympatycy Stowarzyszenia wzięli udział w 
Wielkanocnej Zbiórce Żywności (23-25.03.2012) oraz Świątecznej Zbiórce 
Żywności (07-09.12.2012) prowadzonej przez Wielkopolski Bank Żywności.  
Zebrana żywność trafiła do organizacji, które na co dzień zajmują się opieką i 
wsparciem najuboższych. W zbiórce żywności wzięło udział łącznie ok. 30 
wolontariuszy.

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

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

6

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

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

94.99.Z – Bank Czasu,  Rewitalizacja Fortu II, Aktywny obywatel, 
Rewitalizacja podwórek
88.99.Z – Wolontariat z MOPR 
85.59.B – Świadoma konsumpcja

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.99.Z

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

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

85.52.Z – warsztaty 
85.59.B – szkolenia

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.52.Z

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 6

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


4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 99,720.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 96,295.60 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 331.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,873.40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 82,800.00 zł

0.00 zł

50,800.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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32,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,715.60 zł

220.00 zł

8,526.07 zł

4,969.53 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15.56 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,591.20 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Projekt Infocafe 1,591.20 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 96,880.51 zł 1,591.20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

95,305.19 zł 1,591.20 zł

346.56 zł 0.00 zł

0.00 zł

722.85 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

505.91 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

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

6.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

220.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

4.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 213.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 35,403.22 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35,403.22 zł

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

35,403.22 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 35,403.22 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

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

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,800.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 WOLONTARIAT Z MOPR W POZNAŃSKICH RODZINACH 20,000.00 zł

2 REWITALIZACJA POZNAŃSKICH PODWÓREK 10,000.00 zł

3 POZNAŃSKI BANK CZASU 2,000.00 zł

4 BANK CZASU ASOS 48,800.00 zł

5 TWÓJ WYBÓR - ŚWIADOMA KONSUMPCJA 2,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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