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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. MYSŁOWICE

Powiat M. MYSŁOWICE

Ulica MIKOŁOWSKA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość MYSŁOWICE Kod pocztowy 41-400 Poczta MYSŁOWICE Nr telefonu 32 317 14 26

Nr faksu E-mail biuro@kroplazycia.pl Strona www www.kroplazycia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24158997700000 6. Numer KRS 0000356025

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

Edward Długaj Prezes Zarządu TAK

Łukasz Falgier Wiceprezes Zarządu TAK

Jacek Olszewski Członek Zarządu TAK

Marcin Strządała Członek Zarządu ds. 
Organizacyjno-
Sportowych

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA KROPLA ŻYCIA IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ

Druk: MPiPS 1



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Piątek Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Marek Krzyśków Członek Rady Fundacji TAK

Janusz Skalski Członek Rady Fundacji TAK

Adam Pastuch Członek Rady Fundacji TAK

Mirosław Przedpełski Członek Rady Fundacji TAK

Sławomira Kyrcz-Krzemień Członek Rady Fundacji TAK

Dorota Stasikowska-
Woźniak

Członek Rady Fundacji TAK

Joanna Stępień Członek Rady Fundacji TAK

Zbigniew Gąsior Członek Rady Fundacji TAK

Jan Klimek Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Podsiadło Członek Rady Fundacji TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Akcja promowania 1% dla Fundacji
Od początku 2015 roku Fundacja prowadziła działania mające na celu promocję przekazania 1% 
podatku. Podczas akcji promocyjnej przeprowadzona została szeroka kampania internetowa 
zachęcająca do przekazania Fundacji 1% podatku.

Prelekcja w Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Tychach
22 stycznia Prezes Fundacji, Marcin Strządała wraz z Panią Aleksandrą Dyląg, Kierownikiem Działu 
Organizacyjnego RCKiK w Katowicach, przeprowadzili prelekcję dla uczniów Gimnazjum nr 7 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Tychach oraz uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej. Spotkanie miało charakter przede wszystkim edukacyjny, zwracający uwagę dzieci na 
postawę Patronki Fundacji i Szkoły Agaty Mróz-Olszewskiej oraz informujący o działaniu Fundacji. 
Uwagę uczniów skierowano także na krwiodawstwo oraz potrzebę okazywania wzajemnej życzliwości, 
szacunku i wspierania potrzebujących pomocy.

Patronat honorowy II Memoriału im. Joanny Meissner
Do Fundacji z prośbą o pomoc w organizacji akcji krwiodawstwa oraz objęcie honorowym patronatem 
wydarzenia zwróciły się organizatorki Memoriału im. Joanny Meissner w Świdwinie. Turniej siatkarski 
jest organizowany na cześć Joanny Meissner, mieszkanki Świdwina, która zmarła na białaczkę w wieku 
20 lat. Jej marzeniem było, aby po wygranej walce z chorobą uwrażliwiać i uświadamiać ludzi na 
problematykę szpiku kostnego. Memoriał Joanny Meissner był dla organizatorek (koleżanek 
dziewczyny) okazją do przeprowadzenia akcji krwiodawstwa oraz rejestracji dawców szpiku kostnego 
przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Fundacja objęła 
patronatem to wydarzenie, podnosząc zarazem jego rangę i znaczenie, w środowisku lokalnym i 
regionalnym, dla promocji szczytnych idei poprzez sport i edukację.

Patronat projektu „Kropla dla życia”
Fundacja Kropla Życia została poproszona o wsparcie patronatem honorowym prospołecznego projektu 
„Kropla dla życia”, którego realizatorami była grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 
Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. W ramach olimpiady 
„Zwolnieni z Teorii”, uczniowie pod opieką nauczyciela przeprowadzili wśród społeczności szkolnej 
działania promujące krwiodawstwo i wzajemne wsparcie osób potrzebujących oraz nawiązali 
współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Krakowie, celem przeprowadzenia akcji 
krwiodawstwa.

Objęcie patronatem Wielickiego Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej dziewcząt
W dniach 15-19 kwietnia w Wieliczce odbywał się Finał Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej 
dziewcząt. Organizatorem był MKS MOS Wieliczka, który zaprosił Fundację Kropla Życia do objęcia 
wydarzenia patronatem. W inauguracji Finału wzięli udział przedstawiciele Fundacji- Fundator 
Mieczysław Barański i Jacek Olszewski z córką Lilianą, którzy życzyli uczestniczącej młodzieży życzliwej 
rywalizacji i szacunku oraz zachęcali zgromadzonych do zwrócenia uwagi na niesienie pomocy 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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potrzebującym. Z prelekcją dotyczącą zdrowia i odpowiedzialności za ratowanie zdrowia i życia zwrócił 
się prof. Janusz Skalski, wybitny kardiochirurg. Spotkanie było okazją do promocji krwiodawstwa, 
transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego poprzez sport, kulturę i edukację.

Objęcie patronatem akcji krwiodawczej i szpikowej w Kleszczowie
Fundacja rozpoczęła współpracę z Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK Kleszczów. 
Wspomniany klub od wielu lat organizuje akcje krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, przy współpracy z RCKiK w Łodzi oraz Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku. 
Każdorazowo akcje krwiodawstwa (odbywające się co dwa miesiące) przynoszą kilkanaście litrów 
zebranej krwi, co pozwala pomóc wielu potrzebującym.

Zmiany osobowe we władzach Fundacji
9 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego zmieniono skład zarządu oraz 
poszerzono grono radców. Obecny Prezes Zarządu Marcin Strządała zrezygnował z pełnienia 
dotychczasowej funkcji i został Członkiem Zarządu do Spraw Sportowych. Prezesem Zarządu Fundacji 
został Pan Edward Długaj, Wiceprezesem Pan Łukasz Falgier. W Zarządzie Fundacji pozostał Jacek 
Olszewski. Do Rady Fundacji przystąpili natomiast Pani Joanna Stępień, Pani Dorota Stasikowska-
Woźniak, Pani Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, Pan Prof. Jan Klimek, Pan Prof. Zbigniew Gąsior.

Pomoc w organizacji przedsięwzięcia „Składaki w plenerze”
W dniach 12-14 czerwca odbywały się prospołeczne warsztaty dla osób po przeszczepach pod hasłem: 
„Tak dla Transplantacji”. Organizatorem wydarzenia były Śląskie Centrum Chorób Serca z Zabrza oraz 
stadnina koni Ewex Arabians we współpracy z Fundacją Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej. W 
ramach przedsięwzięcia odbyły się spotkania promujące transplantację i ratowanie życia, zajęcia z 
psychologami, hipoterapię dla dzieci po przeszczepach, a także warsztaty malarskie.

Wakacyjna Kropla Życia
Wakacyjna Kropla Życia w roku 2015 odbywała się pod Honorowym Patronatem Narodowego Centrum 
Krwi. Fundacja podjęła współpracę z kilkunastoma organizatorami różnorodnych wydarzeń 
ogólnopolskich, w tym: Tour de Pologne, Memoriał Janusza Kusocińskiego w Szczecinie, Letnie Grand 
Prix w skokach narciarskich w Wiśle, Święto Wojska Polskiego w Piekarach Śląskich, piknik sportowy w 
Katowicach, piknik edukacyjny „Bezpieczny powrót do Szkoły” w Mysłowicach oraz w małej 
miejscowości Leśna k. Żywca. Podczas tych wydarzeń zostały przeprowadzone akcje krwiodawstwa i 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, co zaowocowało jeszcze większą współpracą z 
Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Krakowie, Warszawie, 
Szczecinie.
W propagowanie krwiodawstwa włączyli się Ambasadorowie Wakacyjnej Kropli Życia, a wśród nich: 
Marcin Daniec, Robert Korzeniowski, Tomasz Gollob, Andrzej Supron, Jan Furtok, gen. Zbigniew Meres.
Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk: ambasadorów, sportowców, społeczności lokalnych, przy 
wsparciu mediów udało się pozyskać wiele litrów krwi, która zabezpieczała wakacyjne niedobory. 
Pozwoliło to także na szerszą promocję krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego 
wśród całego społeczeństwa.

Przyznanie tytułu Rycerza Kropli Życia
26 lipca Prezes Fundacji Edward Długaj wraz z Fundatorem Mieczysławem Barańskim mianowali 
Rycerzem Kropli Życia ks. Piotra Sadkiewicza, Proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła w Leśnej. Ks. 
Proboszcz tej małej miejscowości na Żywiecczyźnie od wielu lat prowadzi regularne akcje krwiodawcze, 
każdorazowo zakończone sukcesem- zebrania ponad 30 litrów krwi. W niemal trzytysięcznej parafii 
honorowymi krwiodawcami i zarazem potencjalnymi dawcami szpiku kostnego jest ponad 600 osób.

Przyznanie tytułu Rycerza Kropli Życia i symboliczne otwarcie Filii Fundacji
13 października Prezes Edward Długaj wraz z Fundatorem Mieczysławem Barańskim gościli w Gorzowie 
Wielkopolskim, gdzie dokonali pasowania na Rycerza Kropli Życia Pana Władysława Komarnickiego, 
który w lokalnym środowisku promuje krwiodawstwo i transplantację. Spotkanie było okazją do 
podjęcia rozmów związanych z podjęciem porozumienia o współpracy z klubem sportowym Stal 
Gorzów oraz z utworzeniem filii Fundacji. Przy tej okazji Fundacja zwróciła się do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina z prośbą o przeprowadzenie akcji 
krwiodawstwa.

Otrzymanie praw autorskich do książki
W październiku 2015 roku Fundacja otrzymała prawa autorskie do książki „Ja i Oni Całe Moje Życie”. 
Książka jest oparta na faktach, a prezentowana fabuła porusza problematykę bardzo bliską działalności 
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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)

0

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

Fundacji. W życiu głównej bohaterki książki można odnaleźć analogię do życia Agaty Mróz-Olszewskiej. 
Obie kobiety odznaczyły się w swojej walce z chorobą chęcią życia. Książka została wydana początkiem 
2016 roku.

Nawiązanie współpracy z MKS Będzin SA
Końcem października Fundacja nawiązała współpracę z klubem siatkarskim MKS Będzin SA. 
Współdziałanie jest okazją do wzajemnej promocji i wsparcia działań związanych z krwiodawstwem, 
transplantacją i przeszczepami szpiku kostnego poprzez sport.

Objęcie patronatem Turnieju Mikołajowego
Na zaproszenie organizatorów XXIX Międzynarodowego Halowego Turnieju Mikołajowego, który 
odbywał się w dniach 5-6 grudnia w Legnicy, Fundacja Kropla Życia objęła patronatem honorowym 
działania związane z promocją zdrowia poprzez sport. Okręgowy Związek Piłki Nożnej podejmuje 
różnorakie działania z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, tolerancji i wzajemnego szacunku. O 
pomoc w przeprowadzeniu akcji krwiodawstwa zwróciliśmy się do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa we Wrocławiu. Akcja pod hasłem: „Gramy o życie” jako społeczna akcja edukacyjna była 
dla zgromadzonej społeczności okazją do podarowania cennego daru zdrowia i życia.

Dodatkowe działania prowadzone przez Fundację w 2015 roku:
Oprócz wymienionych działań prowadzonych przez Fundację w roku sprawozdawczym 2015 należy 
wyróżnić także
- współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie wsparcia 
merytorycznego
- szeroko rozwinięte działania obejmujące promocję działalności Fundacji poprzez udoskonalenie strony 
internetowej i działalności w mediach społecznościowych
- podjęcie działań związanych z organizacją Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej
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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 Promocja ochrony zdrowia 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
krwiodawstwa, 
transplantacji i przeszczepu 
szpiku kostnego.
Organizacja działań 
mających na celu 
promowanie poprzez sport 
idei oddawania krwi oraz 
rejestracji w Banku 
potencjalnych Dawców 
szpiku.
Współpracę z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w 
Katowicach i innymi RCKiK, 
celem organizacji akcji 
krwiodawstwa i rejestracji 
dawców szpiku kostnego.
Szeroko rozwinięte 
działania, obejmujące 
promocję Fundacji w 
Internecie, w szczególności 
działania związane z 
prowadzeniem i 
rozwijaniem strony 
internetowej oraz promocją 
w mediach 
społecznościowych.

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

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 21,522.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20,055.14 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,467.52 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 20,055.14 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 16,275.14 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,641.50 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

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)

1,641.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,811.30 zł

1.81 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

1 promocja działań związanych z krwiodawstwem i transplantacją 1,641.50 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

23,454.61 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 23,454.61 zł

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

-1,931.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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. 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł
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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 8,400.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,400.00 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

700.00 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

700.00 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

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

Edward Długaj
10.05.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-06-08

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