
Ministerstwo Rodzin,
Pracy i Polityki

Spolecznej za rok20t6

o Formularz naleiy wypetnii w iqzyku polskim;
c Sprawozdowco wypelnia tylko przeznoczone dlo niego biole pola;
c W trokcie wypelnionia formulorzo istnieje moiliwott dodawonia wierszy oroz zawijonio tekst6w w poloch;
o We wszystkich poloch, w kt6rych nie bqdq wpisane odpowiednie informocje, naleiy wstawit pojedynczy znok myilnika (--).

Data zamieszczenia sprawozdania

lii ir .t.i

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE,,KLUB JEZDZIECKI LEGIA KOZIELSKA"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Wojew6dztwo MAZOWIECKIE Powiat M.ST.WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA Ulica KOZIELSKA Nr domu 4A Nr lokalu

Miejscowo6i WARSZAWA Kod pocztowy 01-163 Poczta WARSZAWA Nrtelefonu 224240!33

Nr faksu E-mail biuro@legia-
kozielska.pl

Strona www www.legia-kozielska.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji po2ytku
publicznego 2004-72-30

5. Numer REGON 01637059800000 6. Numer KRS 0000152850

7. Sktad organu zarzqdzajqcego organizacji

(Noleiy wpisot imiono. nozwisko oroz informocje o f unkcji

lmiq i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

EWA SZARSKA PREZES ZARZADU TAK

JERZY GASKA WICEPREZES ZARZADU TAK
pe{ntonel przez poszczegornycn cz{onKow orgonu

DARIUSZ JECHNA czr.oNEK zARZADU TAI(

ANDRZEJ NOWAK cztoNEK ZARZADU TAK

ZDZISI.AW URBAN CZI-ONEK ZARZADU TAK

8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Noleiy wpisoc imiono, nozwisko oroz inlormocje o funkcji
pelnianej przez poszczeg6lnych czlonk6w organu konlroli lub
nodz oru)

lmig i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANTONINA PIECZYNSKA PRZEWODNTCZACA

KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

RENATA KUI-AKOWSKA-

BRABEC

CZI.ONEK KOMISJI

REWIZYJNEJ

TAK

JANUSZ POI.AWSKI CZI.ONEK KOMISJI

REWIZYJNEJ

TAK
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1) Organizowanie i prowadzenie dziatalno6ci sportowej w dziedzinie

kultury fizycznej i rekreacji w sportach je2dzieckich, zwlaszcza w
dyscyplinie skok6w przez przeszkody.

2) Wyszkolenie zawodnik6w.
3) Rozbudowa i utrzymanie na wta5ciwym poziomie infrastruktury i bazy

technicznej oraz staie poprawianie ich poziomu.
4) Podejmowanie wszelkich dziaiari na rzecz zaopatrzenia zawodnik6w w
odpowiedni sprzqt i konie.
5) Organizowanie i udziat w jeldzieckich zawodach krajowych i

miqdzynarodowych.
6) Propagowanie rozwoju sport6w jeldzieckich.

7) Tworzenie dogodnych warunk6w dla krzewienia kultury fizycznej i

sportu jeldzieckiego w6r6d dzieci, mtodzie2y, os6b niepetnosprawnych
oraz innych os6b.
8) Kontyn uowani e tradycji polskiego jeZdziectwa sportowego, zwlaszcza
wojskowego.
9) Ochrona i mecenat nad zwiqzanymi z jeZdziectwem tradycjami,
pamiqtkami, zabytkami i zawodami.

L. Organizowanie i prowadzenie szkolenia w sportach je2dzieckich,

2. Organizowanie i udziat w krajowych i miqdzynarodowych zawodach
jeldzieckich oraz imprezach towarzyszqcych.
3, Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
4. Wsp6lpracq z organami administracji rzqdowej i samorzqdowej,
krajowymi i miqdzynarodowymi organizacjami sportowymi, organizacjami
spolecznymi, gospodarczymi, plac6wkami kulturalno-o6wiatowymi oraz
Srodkami masowego przekazu.

5. Aktywizowanie grup spoteczeristwa wok6t idei dalszego funkcjonowania
i rozwoju Klubu Je2dzieckiego Legia Kozielska, przez pozyskiwanie 6rodk6w
finansowych i rzeczowych.

6. Organizowanie pokaz6w, konkurs6w i obchod6w rocznic historycznych

zwiqzanych z polskim je2dziectwem.

7. Prowadzenie dzialalnoici gospodarczej slu2qcej realizacji cel6w
statutowVch.

1.1, Opis w,.trL l't

dZiatati:, et h

lizeE fl,fc?hlaBisifii 
i

- Organizacja szk6iek jeidzieckich dla dzieci, mtodzie|y oraz doroslych prowadzonych w trakcie roku

szkolnego od pocz4tku stycznia do koica czerwca i od poczqtku wrze6nia do kofica grudnia
- Prowadzenie jazd rekreacyjnych na koniach i kucach przez caly rok; jazdy grupowe, jazdy

indywidualne oraz lazdy sportowe z elementami parkurowymi
- L6 stycze6 ,,Wykorzystanie monitor6w pracy serca w treningu koni" prof. Ewa Szarska

- 11 marzec zorganizowanie i przeprowadzenie egzamin6w na brqzowa isrebrnq odznakq je2dzieckq dla

2otnierzy Szwadronu Kawalerii WP
- 10 maja wycieczka ze Szkoty Podstawowej nr 25 im. KEN ul. Grzybowska 35 w Warszawie

/oprowadzenie po terenie, zapoznanie z historiq obiektu, oprowadzanie na koniach i kucach, ognisko/
- 1 czerwca wycieczka z Przedszkola Artystycznego Zyrafki ul. Obroric6w Tobruku 38lU2w Warszawie

/oprowadzenie po terenie, zapoznanie z podstawowq obstugq koni, oprowadzanki na koniach i kucach,

trening pokazowy, ognisko/
- 11 czerwca zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na odznakq ,,Je2d2q konno"
- 15 czerwca zorganizowanie oprowadzanek podczas Swiqta Batalionu Reprezentacyjnego WP w
miejscu stalej dyslokacji Batalionu ul. Hynka 2 w Warszawie
- 19 czerwca zorganizowanie oprowadzanek na koniach w ramach festynu organizowanego przez Klub

Dow6dztwa Garnizonu Warszawa, przedsiqwziqcie zostato zorganizowane przy ul. Wal Miedzeszytiski w
Warszawie
- 19 sierpnia odsioniqcie tablicy pamiqtkowej poSwiqconej rtm. Henrykowi Leliwie-Roycewiczowi na

budynku PAST-y, uroczysto56 zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia, z wsparciem finansowym
- 11 wrze6nia oprowadzanki na koniach podczas Swiqta Kawalerii WP

- 8 paidziernika zorganizowanie uroczystego zakodczenia sezonu jeldzieckiego ze wsp6lorganizatorem

Burmistrzem Dzielnicy Warszawa Wola p. Krzysztofem Strzalkowskim
- 15 grudnia zorganizowanie uroczystej Wigilii JeZdzieckiej
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Aktywizowanie grup

spoleczedstwa wok6l
idei dalszego
funkcjonowania i

rozwoju Klubu
Jeidzieckiego Legia

Kozielska poprzez
pozyskiwanie Srodk6w
finansowych i

rzeczowych na dalszq
dzialalnoii po2ytku
publicznego.
Stowarzyszenie jest
kontynuatorem Sekcji
Jeidzieckiej Skok6w
przez przeszkody, kt6ra
rozpoczqla dzialalno6i
na naszym obiekcie w
latach 60-tych
ubiegtego wieku, bqdqc

czq6ciq Centralnego
Wojskowego Klubu

Sportowego Legia

Warszawa. Nasze

dzialania prowadzone
sq wdr6d czlonk6w
Stowarzyszenia,
uczestnik6w jazd

rekreacyjnych / szk6tek
jeidzieckich, jazd

indywidualnych/ oraz

w6r6d mieszkadc6w
dzielnicy Wola w
Warszawie.

wspieranie i

upowszechnianie kultury
fizycznej



54



wspieranie i

upowszechnianie kultury
fizycznej

Organizowanie i

prowadzenie szkolenia
w sportach je2dzieckich

indywidualnych.
Prowadzenie szk6tki

ie2dzieckiej dla dzieci,
mlodzie2y i os6b
dorostych podczas roku
szkolnego. Podziaf na

pod wzglqdem
r6inego poziomu
umiejqtnoSci
je2dzieckich.

Organizowanie zajqi
nauki jazdy konnej
indywidualnej,

sportowej z
elementami
parkurowymi.
Prowadzenie
indywidualnych
trening6w jeidzieckich
w dyscyplinie
uje2d2enia i skok6w
przez przeszkody na

terenie Stowarzyszen ia

oraz szkolenia
specja I istyczn ego
ukierunkowanego na

udzial w zawodach
miqdzynarodowych w
konkurencji skok6w
przez przeszkody i

uje2d2enia.



anre I Organizowanie 193.11.2
upowszechnianie kultury
fizycznej

regionalnych i

og6lnopolskich
zawod6w jeidzieckich.
Udziaf w regionalnych,
og6lnopolskich i

migdzynarodowych
jeldzieckich

w skokach przez

przeszkody, ujeid2eniu,

konkursie konia
wierzchowego oraz
imprezach
towarzyszEcych.
Organizowanie
zawod6w towarzyskich
dla uczestnik6w szk6lek
rekreacyjnych w celu
sprawdzenia ich
umiejqtnoSci nabytych
na prowadzonych przez

Stowarzyszenie
zajqciach. Zarzqdzanie
pracownikami

zatrudnionymi do
obslugi koni oraz
obiektu na kt6rym
znajduje siq
Stowarzyszenie "Klub
Jeidziecki Legia

Kozielska".



wspieranie i

upowszechnianie kultury
fizycznej

Organizowanie na 193.11.2
terenie Stowarzyszenia

,,Klub Je2dziecki Legia

Kozielska" w Warszawie
przy ul. Kozielskiej
imprez o charakterze
sporlowo-
rekreacyjnym.
Organizacja tradycyjnej
pogoni za lisem
"Hubertusa", bqdqcej

okazjq do
zaprezentowania siq

wszystkich jeid2c6w
kt6rych konie
stacjonujq w stajniach
na terenie
Stowarzyszenia "Klub
Jeidziecki Legia

Kozielska" oraz
jeidic6w zaproszonych

z innych klub6w.
Podczas w/w imprezy
pr6cz gonitwy,
odbywajq siq pokazy

wyszkolenia 2olnierzy
r6inych jednostek oraz
policji; przewidziany
jest r6wnie2
poczqstunek dla

uczestnik6w oraz
przybytych goSci i inne
at ra kcj e.
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' :o"oT'ot' 
olls dziat:rnocci

93.79.2 Pozostata dziatalno6i zwi4zana ze sportem w
Stowarzyszeniu "Klub Jeldziecki Legia Kozielska"
polega gt6wnie na zapewnieniu pensjonat6w
dla koni. Udostqpnienie obiektu do opieki nad
koniem - zapewnienie stajni wraz z obstugq,
karmienia koni, ruchu. Nad kodmi czuwajq
stajenni, kt6rzy dbajq o ka2dq potrzebq
zwierzqt. 7w r acajq szczeg6lnq uwagq na

zachowanie koni, kt6re mo2e pokazai problemy
zdrowotne zwierzqcia; w razie jakichkolwiek
podejrzei za po5rednictwem wta5ciciela
wzywana jest pomoc weterynaryjna. Obiekt na
kt6rym znajdujq siq stajnie objqty jest ochronq,
co zwiqksza o96lne bezpieczehstwo dziatalno:ici.

07,43.2 Ch6w i hodowla koni i pozostatych zwierzqt
koniowatych. Pozyskujemy do treningu konie
dwuletnie i trzyletnie, przez pierwszy okres
zajmujemy siq chowem tych zwierzqt
zabezpieczajqc im wiaiciwe warunki bytowe w
stajni. Pozyskanym koniom zapewniamy
odpowiedniq paszq i suplementy, padoki,
opiekq i profilaktykq weterynaryjnA. Konie w
tym okresie sq r6wnie2 sprawdzane pod

wzglgdem przydatnoSci skokowej w wskokach
luzem w korytarzu bezje2dica. Niekt6re z

ogier6w posiadajq licencjq rozpfodowq i mogq
byi u2yte w dalszej hodowli.

93.29.2 Pozostaia dzialal noSi rozrywkowa i rekreacyjna.
Stowarzyszenie "Klub Je2dziecki Legia Kozielska"
udostqpnia teren poto2ony przy ul. Kozielskiej
4a, a w szczeg6lnorici jego czq6i, czyli hipodrom
z nawierzchniE trawiastq na organizacjq
piknik6w rodzinnych, charytatywnych lub
imprez tematycznych. Podczas organizowanych
imprez goSciom udostqpnione sq na przeja2d2ki
konie i kuce rekreacyjne Stowarzyszenia "Klub
Jeidziecki Legia Kozielska". Obiekt przy ul.

Kozielskiej 4a udostqpniany jest r6wnie2 ekipom
filmowym realizujqcym zdjqcia do film5w lub
seriali telewizyjnych.

'ffiffi;:ru;ffi 'ffi'; ffili,&"i{i,;,'' l ffi* ffi'*,1
t',,_ :

cigdtem (zgodn e z rachunkiem wynikdw/zyskOw i lirat) L,097,7'J"t.39 zl

:rt:1
:: 26,235.88 zt

)Zii

b) PrzychodV i dziilalno(ci odplatnej ;.lll

iiiin
328,180.36 zl

c) Przychody z dziaialnoici gospodarczej
lii ';ii:ilt

:t
596,777.10 zl

d) Przychody finansowe 0.00 zi
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145,918.05 zt



ffi
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 3,520.88 zi

2.2. Ze irodel publ icznych og6lem : 0.00 zt

a) ze 6rodk6w europejskich w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych 0.00 zl

b) ze 6rodk6w bud2etu panstwa 0.00 zl

c) ze 6rodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego 0.00 zt

d) ze Srodk6w paristwowych funduszy celowych 0.00 zt

2.3.2e irodel prywatnych ogolem: 22,715.00 zl

a) ze sktadek cztonkowskich 2,025.00 zl

b) z darowizn od os6b fizycznych 4,690.00 zt

c) z darowizn od os6b prawnych 16,000.00 zt

d) z ofiarnosci publicznej {zbi6rek publicznych, kwest) 0.00 z1

e) ze spadk6w, zapis6w 0.00 zi

f) z wptyw6w z majqtku (w szczegdlno(ci sprzeda2y lub wynajmu sktadnik6w majqtkowych) 0.00 z.t

2.4.Zinnych irodel 1,070,875.5121

3.1. Stan 6rodkdw pochodzacych z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych na pierwszy dziei
roku sprawozdawczego

5,830.00 zt

3.2. Wysoko6i kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogolem

5,830.00 zt

3.3. Dzialania, na kt6re wydatkowano (rodki pochodzqcezl% podatku dochodowego od os6b fizycznych w okresie

sprawozdawczym (w szczegdlno5ci okre6lone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te dziatania

3.4, Cele szczeg6lowe, w rozumieniu przepis6w o podatku dochodowym od osdb fizycznych, wskazane przez podatnik6w
podatku dochodowego od os6b fizycznych, na kt6re organizacja po2ytku publicznego wydatkowata najwiqcej srodk6w
pochodzqcych z L% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczymwtazz wydanq kwotq

.

4. lhi;im$rie o nhnGs;onJtl tEittair, i$ Lerpd;il;;;;t; rosity ogdiem

W tymrwyiokodi.,
KOSZtOw

finansowala z 1%

podatku

dochodowego od

osoo rtTycznycn

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6lem: 1,089,676.29 zI 5,830.00 zi

a) koszty z tytutu prowadzenia nieodpiatnej dziaialnoici po2ytku publicznego 277,930.89 z! 0.00 zl

b) l<oszty z tytutu prowadzenia odptatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego 332,068.37 zt 5,830.00 zl

Druk: MPiPS 10
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c) koszty z tytulu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej 297,524.76 zl

d) koszty finansowe 315.69 zt

e) koszty administracyjne \0I,922.00 zl

f) pozostale koszty ogoiem 1-45,91.5.1.8 zl 0.00 zl

i"1*Hil.:ilJ:lji i"Jil illff 
l r u b rl k r a m owej li az,q n el z eozil"l 

: 

w a n i e l 1 %l o datk u ri

rll
iil

$+l'l
i:

ra$! 0.00 zt

5. Wynik dzialalno6ci odplatnej i nieodplatnej poiytku publicznego lub dzialalno3ci gospodarczej organizacji poiytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik dziatalnosci nieodptatnej po2ytku publicznego 185,695.0121

5.2. Wynik dziatalno6ci odplatnej po2ytku publicznego -3,888.01 zl

5.3. Wynik dziaialno6ci gospodarczej 299,252.94 zl

w tym: wysokodi 6rodk6w przeznaczona na dziaialno5i po2ytku publicznego 299,252.94 zt

iii.it!:\]1
:.:::::::::lll

{j'
l=r:
iii..r
ilr,,ri
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0.00 zi

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zt

0.00 zi

0.00 zl

0.00 zl

1. Organizacja korzystata z nastqpujqcych
zwolnieri

' !,",1;;'": : !:":; :r : ;: 
I u b w i q c e i p o z v c i i w r a z z k w o t q

[- z podatku dochodowego od os6b prawnych

[- z podatku od nieruchomo6ci

[- z podatku od czynnodci cywilnoprawnych

.[* z podatku od towar6w i usiug

l- z optaty skarbowej

l* z oplat sqdowych

l* z innych zwolnieri, jakich:

lv nre Korzvstala

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii itelewizji o prowadzonej dzialalnodci nieodplatnej po2ytku publicznego, zgodnie zart.23a
ust- l ustawy zdnia2ggrudnia t992r.o radiofonii itelewizji (Dz. U. z 2011 r. N( 43,poz:.22'6,2
poin. zm.\

r* Tak

r' hlie

l* wlasnoSi

l* r rirrtlznrrlanip rrriprzrrctp
3. Organizacja korzystata z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach
prawa wiasnosci lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomo5ci z zasobu [- najem
Skarbu Paristwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarla na
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy u2ytkowania, [- u2ytkowanie
najmu, dzier2awy lub u2yczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych
nieruchomo5ci nastqpujqce prawo:

b wiqcei pozycii) l- dzier2awa

f- nie korzystala

\ii: I i;;l
i,lirr
liiiil

1l
i\i:
=il=lPralwnicV 

oraz osoby Swiadcz4ce usfugi na podstawie ,rno*, cywilnoprawnej
I
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1,.1. Liczba osdb zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odoowiedzi noteiy uwzglqdnit wszystkie osoby zotrudnione w orgonizocji no podstdwie stasunku
procy (etot lub czglt etatu) w okresie sprowozdowczym, nawet jelli obecnie nie sq jui zotrudnione w
o rgo nizocji)

4.0 os6b

1"2. Przecigtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pelne etaty
(Aby okreilit przeciqtne zotrudnienie noleiy zsumowoc wszystkie osoby zdtrudnione no podstowie stosunku procy w
poszczeg6lnych miesiqcoch w okresie sprawozdawczym (wraz :' ulamkomi odpowiodojqcymi czqtci etatu, np. 0,5 w
przypodku osoby zotrudnionej nd p6l etotu), dodat do siebie su'my zatrudnionych z 72 miesiqcy i podzielic przez 12. Wynik
wpisoc z doklodnoiciq do 1 miejsco po przecinku)

3.1 etat6w

1.3. Liczba os6b w organizacji Swiadczqcych uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 8.0 os6b

2,.erlonknwie hii;i il,i, r\"sI'Dl: Lit=,; Jr.i
.]ir:ilrt
..,: i,:i r::rLi

2.1. Organizacja posiada czionk6w

i. I dr\

l.lie

2.2. Liczba czlonk6w organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozdawczego
45.00 os6b fizycznych

0.00 os6b prawnych

3.1. Organizacja korzystala ze Swiadczeri wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawq z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dziolalnolci poiytku publicznego i o wolontariacie, wolontoriuszami sq osoby

lizyczne, ktorc ochotniczo i bez wynogrodzenio wykonujq Swiadczenio no rzecz orgonizocji, niezoleZnie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzone z orgonizocjq, czlonkowie, prdcownity, osoby lwiadczqce uslugi no podstawie umowy cywilnoprownej
czy prz edsta wicie le wlo dz o rg o nizocji)

{i

t. l'Jie

3..2.. Liczba wolontariuszy wykonujqcych iwiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30
dnl
(K,aidy wolontoriusz powin.ien byc liczony tylko roz, niezoleinie od liczby iwiadczei wykononych no rzecz orgonizocji w
okresie sprowozdawczym i czosu pracy)

0.00 osob

a) czionkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby SwiadczEce uslugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej,czionkowieorganuzarzEdzajEcego

0.00 osob

ym:
b) inne osoby 0.00 osob

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujAcych 6wiadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
mresrecv
(Ko2clv wolontorius2 powinien byt ticzony tytko roz, niezctleinie od liczby lwiodczeh wykononych no rzecz orqlnizocji w

ok re sie spr awozdowczym)

0.00 os6b

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie
w umowy cywilnoprawnej, czlonkowie organu zarzqdzaj4cego

0.00 osob

tym: 
ti.* "*t 0.00 osob

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres diu2szv nii 6
mttrqtFr\/
]..:..:.].g

(K.oidy wolantoriusz powinien byc ticzony tylko raz, niezoleinie od liczby iwiodczei wykononych no rzecz orgonizocji w
o kr e s i e s p r ow o zd owczy m )

1.00 osob

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby (wiadczqce uslugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej,cztonkowieorganuzarzEdzajqcego

0.00 osob

rvm: ;i;;;";*, 1.00 osob

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdav\rczym 5
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l.lqczna kwota wynagrodzeri (brutto) wyplaconych przez organizacjg w okresie sprawozdawczym 357,945.09 zl

a) z tytutu umdw o pracq 140,050.15 zl

- wynagrodzenie zasadnicze 134,492.82 zl

- nagrody 5,557.33 zl

- premie 0.00 zt

- inne iwiadczenia 0.00 zl

b) z tytulu umow cywilnoprawnych 217,894.94 zl

2. Lqczna kwota wynagrodzed wyplaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom
swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq dziaialno(ciq
po2ytku publicznego

193,869.68 zl

w a) w zwiqzku z prowadzonq dziaialnoSciq odplatnq po2ytku publicznego 155,401.61 zl

tym: b) w zwiqzku z prowadzonq dziatalnoriciq nieodplatnq po2ytku publicznego 38,468.07 zl

3. t4czna kwota wynagrodzerl wypiaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom
(wiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoSciq
gospodarczq organizacji

164,075.41 zl

4. Wysokodi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyp{aconego cztonkom organu
zarzqdzajqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby okre!li( przeciqtne miesiqczne wynagrodzenie noleiy: T.zsumowo( wszystkie kwoty wynogrodzert wyplocone w ciqgu
roku sprowozdowczego (wliczojqc wynogrodzenie zosodnicze, nagrody, premie i inie Swiodczenio orez umowy
cywilnoprawne); 2. podzieliczsumowonq kwotq przez 12 (miesiqcy)

0.00 zl

5. Wysoko3t przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom organu
kontrolilub nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(potn komentorz do punktu 4)

0.00 zl

6. Wysoko(i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom innych,
ni2 organu zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne dwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentorz do punktu 4)

0.00 zt

7. WysokoSi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypiaconego pracownikom
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom
Swiadczqcym ustugi 

,na 
podstawie umowy cywilnoprawnej

lpotrz komentorz do punklu 4)

2,520.74 zl

8. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu
zarzqdzajqcego, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zl

9. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypiaconego czlonkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zl

10. Wysokosi najwyiszego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom innych,
ni2 organu zarzqdzaj4cego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne iwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zt

11, Wysoko(i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne iwiadczenia, oraz
wynagrodzenia wypiaconego osobom 6wiadczqcym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,483.00 zl

t



12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzeri
(Moino podzielii siq z opiniq publicznq dodotkowymi uwogomi dotyczqcymi
paziomu lub konstrukcji wynogrodzel w orgonizacji, w6wczos naleiy wpisot
te uwogi w przygotowone pole)

1-. Organizacja udzielata po2yczek pieniq2nych

r Tak

l.l ie

2. WysokoSi udzielonych po2yczek pieniq2nych 0.00 zl

3. Statutowa podstawa przyznania po2yczek pieniq2nych

Vlll. Informaija o dzialalno6ci rleconej organizacji poiytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowaia zadania zlecone przez organy jednostek samorzqdu terytorialnego
' i.qK

{. l,li,-,

2. Informacja na temat gt6wnych realizowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjq
(Nale2y podai nazwq zadanio, jega gl6wny(e) cel(-e), na2we orgdnu udzietojqcego dotacji oraz kwotq przyznanej datocji)

Lp Nazwa zadania Cel(.e) zadania Nazwa organu udzielajEcego dotacji Kwota

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowaia zadania zlecone przez organy administracji
rzqdowej lub paristwowe fundusze celowe

i Tak

i' I'liB

4. Informacja na temat realizowanych zadarl i kwot dotacji otrzymanvch na ich realizacjq
(Nale2v podat nozwe zadanio, ieqo qlownv(-e) cel('e), nozwe orqonu udzielaiqceqo dotacii oraz kwote przvznonei dotacii)

Lp Nazwa zadania lCel(-e) zadania Nazwa organu udzielajqcego dotacji Kwota

lX. Informacja dotyczqca realizowanych przez organizacjq poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym zam6wiei

(Naleiy wpisot realizowane zomowienia pubtictne w rozumieniu ultowy z dnia 29 stycznia 2A0A r. ) prowo ro*6,*ieri pubticznyrch (iz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poin. zm.) oraz te, do ktarych nie stosuje siq przepisow ww. ustowy, np.;, zamowienia, ktdrych wartolt nie

przekroczyla wyroionel w z/otych rdwnowartolci kwo,ty 1-4.000 euro) 
'

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zamowienia publiczne
l'Jie

2. Informacja na temat realizowanych zam6wiefl ikwot otrzymanych na ich realizacjg

Lp Przedmiot zam6wienia Nazwa organu Kwota

X. Informacje uiupefniajqce

L, Wykaz sp6tek, w kt6rych organizacja posiada co najmniej 20% udziatow lub akcji w kapitale zakiadowym lub co najmniej 20%

ogolnej liczby glos6w w organie stanowiqcym sp6iki

Lp Nazwa sp6iki Siedziba sp6tki % udzialow
iub akcji w

kapitale

% udzialu w o96lnej
liczbie gtos6w

2. Wykaz fundacji, ktorych organizacja jest fundatorem

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

Lp Organ kontrolujqcy Liczba kontroli
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