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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 51/53 Nr lokalu 57

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-542 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@brd.org.pl Strona www www.brd.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000223179
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Agata Wróblewska - Prezes Zarządu, Dyrektor 
Wiktor Jednorowski - Zastępca Dyrektora
Marcin Rojna - Sekretarz

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

Marian Skrzypiec _ przewodniczący Rady Krajowego Centrum BRD
Barbara Skrzypiec - członek Rady  Krajowego Centrum BRD
dr Jacek Kołacz - członek Rady Krajowego Centrum BRD

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Propagowanie zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
w tym w szczególności zagadnień związanych z problematyką 
ratownictwa oraz ochrony ludności poprzez organizację masowych 
Imprez szkoleniowo – artystycznych,
2. Propagowanie zagadnień ochrony środowiska 
3. Organizacja ogólnopolskich akcji propagujących zagadnienia 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa „BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ 
ŻYĆ!” 
4. Tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do 
kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
5. Popieranie i promowanie działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. współpracę z instytucjami publicznymi w szczególności 
współpracę z Policją, Strażą Pożarną i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Krajowego 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a także z osobami 
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie tymi celami,
2. wspieranie działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych 
za ład, porządek, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska,
3. popularyzowanie zagadnień bezpieczeństwa w masmediach oraz 
wydawnictwach,
4. inspirowanie badań przyczyn powstawania zagrożeń i ich 
współfinansowanie,
5. prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, 
inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności 
społecznie i gospodarczo użytecznej w tym dobroczynnej, 
charytatywnej, oświatowej i kulturalnej,
6. prowadzenie działalności oświatowej, organizacja seminariów i 
szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, konferencji,
7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i ochrony 
środowiska,
8. prowadzenie działalności wydawniczej,
9. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na 
rzecz instytucji realizujących cele Krajowego Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
10. prowadzenie działalności artystycznej.
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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)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1.Realizacja programu „BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ!”
„BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ!” to ogólnopolski program realizowany przede 
wszystkim poprzez organizację seminariów propagujących zagadnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy wykorzystaniu techniki multimedialnej 
prezentowane są treści służące pogłębianiu świadomości społeczeństwa w 
zakresie zagrożeń wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu 
drogowego a także przedstawiane są skutki brawury, lekkomyślności i braku 
wyobraźni. Wskazuje na przyczyny wypadków oraz przekazuje informacje na 
temat bezpieczeństwa na drogach regionu. Uczestnicy seminariów mają 
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu 
drogowego biorąc udział w konkursach. Seminaria organizowane są z udziałem 
Policji oraz Przedstawicieli innych lokalnych instytucji działających na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa tj. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Inspekcje 
Transportu Drogowego. Drugą część seminarium stanowi tematyczny występ 
artystyczny. W 2011 roku zrealizowano 130 spotkań, które zgromadziły ok. 90 
tys. uczestników.
2. Realizacja programu „Moda na odblaski” 
Program ma formułę konkursu zakończonego finałem połączonym z występem 
artystycznym. Skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy mają za zadanie przygotować 
pokaz mody odblaskowej. Celem konkursu jest zachęcenie środowiska 
nauczycielskiego do upowszechniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz poprawa znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach. W 2011 zrealizowano program w Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, 
Nowym Sączu, Łodzi, Inowrocławiu, Sępólnie Krajeńskim, Bydgoszczy, Gdyni i 
Elblągu. Wydarzenia zgromadziły ok. 6 tys. dzieciaków. 

3. Motopozytywni 
IV Europejski Program Działań na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
wskazuje siedem strategicznych zadań prowadzących do realizacji głównego 
celu jakim jest obniżenie liczby ofiar śmiertelnych o połowę. Prezentowany 
projekt skupia się na jednym z nich wkraczając również na obszar drugiego, co 
powoduje kompleksową realizację zakładanych celów:
• Nowe podejście do motocyklistów (zadanie siódme). Jak wskazują zebrane 
dane, w ostatnich latach właśnie w tej grupie użytkowników dróg zanotowano 
najmniejszy spadek liczby ofiar śmiertelnych. 
• Udoskonalenie systemu szkoleniowego dla użytkowników dróg (zadanie 
czwarte). 
Komisja Europejska wskazuje na konieczność edukacji i szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, co miałoby na celu zmianę zachowań 
uczestników pojazdów (w tym przypadku dwukołowych). 
Projekt MOTOPOZYTYWNI wychodzi zatem naprzeciw wymogom stawianym 
przed projektami innowacyjnymi, mówiącymi iż działanie ma przynieść konkretne 
instrumenty przy ich dotychczasowym braku. Projekt ma zatem charakter 
innowacyjny bowiem zastosowano w nim nowatorskie, niestosowane do tej pory 
metody, co przyczyni się nie tylko do realizacji zobowiązań na arenie 
międzynarodowej, ale ma sprzyjać redukcji kosztów społecznych wypadków 
komunikacyjnych z udziałem motocyklistów. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na fakt, iż zmiana podejścia do motocyklistów nie jest  niemożliwa poprzez 
poprawę infrastruktury drogowej. Zaznaczenie, że chodzi o podejście oznacza, 
iż kluczem jest przeprowadzenie zmiany społecznej w skali makro w podejściu 

porządek i bezpieczeństwo publiczne
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do motocyklistów, oraz zmiany zachowań wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. KONCEPCJA PROJEKTU  
Wydarzenia realizowane w ramach kampanii:
1-2 października 2011 – szkolenia dla motocyklistów, realizowane w 
Partnerstwie z Ministerstwem Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 
Ochotniczą Strażą Pożarną – Warszawa Ursynów w  następującym zakresie:
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
1. Ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Przyczyny i skutki wypadków drogowych.
3. Motocyklista w prawie o ruchu drogowym.
4. Doskonalenie środków bezpieczeństwa w motocyklach.
5. Najczęstsze psychologiczne przyczyny nieangażowania się w sytuacjach 
niesienia pomocy, możliwe mechanizmy zwiększające szanse na 
zaangażowanie się w sytuacje niesienia pomocy, „Psychologia munduru”, czyli 
nieco o tym dlaczego ratownik winien być oznakowany.
Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych
1. Ogólne zagadnienia związane z ratownictwem medycznym: ocena 
przytomności, szybkie badanie urazowe, specyfika urazów komunikacyjnych u 
dzieci.
2. Zagadnienia prawne w zakresie udzielania pierwszej pomocy - redukcja lęku 
przed udzielaniem pomocy.
3. Identyfikacja zdarzenia.
4. Bezpieczeństwo ratowników.
5. Udzielanie pomocy dzieciom poszkodowanym  w wypadkach.
6. Psychologia stresu traumatycznego. 
Działania praktyczne 
1. Etapy działań ratowniczych.
2. Przystąpienie do udzielania pomocy.
3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO).
4. Specyfikacja urazów komunikacyjnych - Jak ratować motocyklistę?
5. Ćwiczenia praktyczne – symulacja zdarzenia drogowego.
5 listopada 2011- konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury z udziałem 
Pana Ministra Radosława Stępnia, Partnerami przedsięwzięcia oraz 
motocyklistami. 
Cyklicznie realizowane szkolenia na torze dla motocyklistów w Warszawie oraz 
szkolenia podstawowe z pomocy przedmedycznej.

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

98000

100

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

– prowadzenie działalności oświatowej, organizacja seminariów i 
szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, konferencji, 
– współpraca z instytucjami publicznymi w szczególności 
współpracę z Policją, Strażą Pożarną organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami 
Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a także z 
osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie tymi celami,
– wspieranie działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych 
za ład, porządek, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska

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: 94.12.Z

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

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

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)

- pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- pozostała działalność wydawnicza
- działalność wspomagającą wystawianie przedstawień 
artystycznych

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.59 B

58.19 Z

90.02 Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

cały kraj

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) 537,554.85 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,465.65 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 512,089.20 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 10,572.60 zł

0.00 zł

10,572.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,616.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

12,616.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 348,353.50 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 248,075.50 zł
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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 2,572.60 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

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: 524,353.02 zł 0.00 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:

0.00 zł 2,572.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

164,801.70 zł

352,591.32 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

313,467.30 zł 2,572.60 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Realizacja programu "Moda na odblaski" 2,572.60 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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)

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)

3.0 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)

2.3 etatów
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13.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 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)

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

0.00 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

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 150,318.50 zł

a) z tytułu umów o pracę 83,800.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 82,800.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

1,000.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 66,518.50 zł

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

107,149.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 107,149.00 zł

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

43,169.50 zł

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

4,500.00 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

1,200.00 zł

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

4,500.00 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

2,400.00 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)

Dwaj członkowie zarządu oraz cały skład Rady wykonują 
swoje obowiązki honorowo

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
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

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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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Agata Wróblewska - Prezes Zarządu - 21.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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