Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011 Polskiego Towarzystwa
Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoitymi Zapaleniami Jelita "J-elita"

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

kraj Polska

woj. mazowieckie

powiat

gmina Warszawa

ulica Trojdena

nr domu 4

nr lokalu

miejscowość Warszawa

kod pocztowy 02-109

poczta

nr telefonu 695 197 144

nr faksu

email biuro@j-elita.org.pl

strona www j-elita.org.pl

3. Data rejestracji w krajowym rejestrze
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

26.07.2005
28.02.2007

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

140209214 6. Numer KRS

0000238525

Staniewski Paweł - Prezes
Mossakowska Małgorzata - Wiceprezes
Demiańczuk Jerzy - Wiceprezes
Jagiełło Wilgat Katarzyna Anna - Skarbnik
Staniewska Magdalena - Sekretarz
Gołębiewska Agnieszka - Członek

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

Małgorzata Czaja-Krasowska
Maciej Kohmann
Zbigniew Kotański
Jolanta Damek
Agnieszka Chyła

Anna Polarczyk
1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na NZJ (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
2. Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na NZJ
i działania mające na celu poprawę jakości ich życia.
3. Działania w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych, ich rodziców lub opiekunów na temat
leczenia i rehabilitacji.
9. Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na
4. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia, szczególnie w warunkach domowych.
podstawie statutu organizacji )
5. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie
na rzecz chorych.
6. Popularyzacja wiedzy i upowszechnienie w społeczeństwie wagi problemów związanych z NZJ.
7. Ochrona i promocja zdrowia.

1. Organizowanie szkoleń dla chorych, ich rodziców i opiekunów.
2. Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi.
3. Organizowanie akcji wydawniczych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Pomoc chorym w uzyskiwaniu pomocy lekarskiej, leków oraz w zapewnieniu właściwego leczenia
dietetycznego.
5. Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie organizacji opieki nad chorymi.
6. Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia chorym
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji odpowiedniej do stanu zdrowia opieki pedagogiczno-psychologicznej.
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 7. Pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia odpowiedniego do ich możliwości
organizacji na podstawie statutu organizacji )
psychofizycznych.
8. Rozwijanie działalności popularyzatorsko-propagandowej za pośrednictwem środków masowego
przekazu.
9. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową w tym m. in. organizowanie zbiórek
publicznych.
10. Udzielanie pomocy społecznej członkom Towarzystwa

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

1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań podjętych przez
organizację

1. Kontynuacja wydawania Kwartalnika „J-elita” (koszt ok. 32 tys zł), którego w roku 2011 ukazały się
4 numery: 1/2011 styczeń-marzec 2011 (nakład 5500egz.), 2/2011 kwiecień-czerwiec 2011 (nakład
5500egz.), 3/2011 lipiec-wrzesień 2011 (nakład 5500egz.), 4/2011 październik-grudzień 2011
(nakład 6000egz.). Kwartalnik rozsyłano do ponad 600 subskrybentów indywidualnych oraz do 415
subskrybentów instytucjonalnych we wszystkich województwach. Adresatami instytucjonalnymi są
kliniki i oddziały gastroenterologii oraz oddziały chirurgiczne, przychodnie, poradnie specjalizujące
się w
chorobach. Kwartalnik dociera nie tylko do poradni gastroenterologicznych dla dzieci i dorosłych, ale
również do poradni proktologicznych i pracowni endoskopowych przewodu
pokarmowego. Wśród subskrybentów są również lekarze pierwszego kontaktu,
którzy poznają lepiej problemy chorych na NZJ.
2. Wydanie komiksu dla dzieci "NZJ i Ja" na podstawie licencji uzyskanej od Stowarzyszenia
Amerykańskiego CCFA, dodruk poradników.
3. Zorganizowanie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci
w Niechorzu (10/07/2011 – 24/07/2011), w którym uczestniczyło około 100 osób, w tym
30 dzieci. Część osób korzystała z dofinansowania z PCPRu.
3. Organizacja turnusu seminaryjno-integracyjnego w Kluszkowcach (20-27/08/2011) w którym
uczestniczyło 60 osób.
4. Darowizny rzeczowe dla szpitali.
5. Dwukrotny udział w projekcie wolontariatu pracowniczego (styczniowe spotkanie w Krakowie,
sierpniowe szkolenie w Kluszkowcach).
6. Obchody Dnia NZJ (19.05) w Katowicach i w Warszawie.
7. Organizacja IV Dni Edukacji o NZJ – Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zamość.
8. Organizacja Dnia Dziecka w Gdańsku i w Warszawie.
9. Spotkanie w Dąbrowie Górniczej pt.”Poznaj Cudaka”.
10. Spotkanie w Bydgoszczy i w Zamościu.
11. Organizacja spotkania Mikołajkowego w Górnośląskim CZD, w Warszawie i w Gdańsku.
12. Działalność w ramach przynależności do Federacji Europejskiej EFCCA (Spotkanie Młodych w
Krakowie, udział w walnym zjeździe delegatów w Kopenhadze, udział w Obozie Młodych w Holandii,
w szkoleniu w Brukseli).
13. Udział w kongresach naukowych w Katowicach, Rzeszowie, Warszawie i Krakowie.
14. Udział w Ogólnopolskim Pikniku Organizacji Pozarządowych w Warszawie i w "Pikniku
Mazowsze".

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

Tak

Nie X

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek o których mowa w pkt.1.
Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym

1. nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2. nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3. nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Lp.

Nazwa placówki

4. nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
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 prawne i fizyczne)

Osoby fizyczne

11000

Osoby prawne

400

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pozytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodplatnej działalności
Wydawanie i kolportaż Kwartalnika J-elita i dodruk innych materiałów, organizacja spotkań/Dni
pożytku publicznego (należy podać informację na
Edukacji/turnusów rehabilitacyjnych, konkurs na najlepszą pracę naukową, darowizny dla szpitali.
temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji
w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem
kodu/ów PKD2007 odpowiadającego/cych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalnośco nieodpłatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

1. Opis przedmiotu nieodplatnej działalności
Wydawanie i kolportaż Kwartalnika J-elita i dodruk innych materiałów, organizacja spotkań/Dni
pożytku publicznego (należy podać informację na
Edukacji/turnusów rehabilitacyjnych, konkurs na najlepszą pracę naukową, darowizny dla szpitali.
temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji
w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem
kodu/ów PKD2007 odpowiadającego/cych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalnośco nieodpłatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)
Kod PKD: 9499Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Kod PKD:
Kod PKD:
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
cały kraj
publicznego (należy wskazać, np. gmina, powiat,
województwo, cały kraj, zagranica)
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Tak
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
Nie X
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pozytku
publicznego (należy podać informację na temat
rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym wraz ze wskazaniem kodu/ów
PKD2007 odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności odpłatnej, należy podać informację na
temat trzech glównych rodzajów działalności
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności)

nie dotyczy

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego (należy wskazać, np. gmina, powiat,
województwo, cały kraj, zagranica)

nie dotyczy

Tak

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Nie X

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(należy podać informację na temat rodzaju
działalności gospodarczej prowadzonej przez
organizację o okresie sprawozdawczym wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności dospodarczej wg klasyfikacji PKD,
należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od glównego przedmiotu
działalności)

nie dotyczy

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej (należy
wskazać, np. Gmina, powiat, województwo, cały
kraj, zagranica)

nie dotyczy

III. Przychody i koszty organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)
597 568,66 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

nie dotyczy

3. Przychody z działalności gospodarczej

nie dotyczy

4. Przychody z działalności finansowej

8 589,65 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

157 152,70 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

0,00 zł

w tym:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

93 583,56 zł

w tym:
a) ze składek członkowskich

17 776,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

15 087,26 zł

c) z darowizn od osób prawnych

56 688,80 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

4 031,50 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

338 242,75 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

nie dotyczy

2. Wynik działalności gospodarczej

nie dotyczy

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

nie dotyczy

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzącychz 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich
299 323,17 zł
okresach sprawozdawczych
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
184 281,30 zł
sprawozdawczym ogółem
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. Wydanie/dodruk oraz wysyłka kwartalnika J-elita, poradników i komiksów

43 220,89 zł

2. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych

13 337,52 zł
86 363,29 zł

3. Darowizny dla szpitali
4. Organizacja Dni Edukacji

4 378,27 zł

5. Nagrody za prace naukowe na temat NZJ (konkurs na najlepszą pracę lic/mgr/dr)
15 500,00 zł
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
1. leczenie Marka Lichoty

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

21 481,33 zł
W tym: wysokość kosztów
finansowana z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

289 135,52 zł

184 281,30 zł

w tym:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

254 576,29 zł

184 281,30 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

nie dotyczy

nie dotyczy

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

nie dotyczy

nie dotyczy

29 085,26 zł

0,00 zł

5 200,00 zł

0,00 zł

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:

273,97 zł

0,00 zł

IV Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
○ z podatku dochodowego od osób prawnych TAK
○ z podatku od nieruchomości NIE
○ z podatku od czynności cywilnoprawnych NIE
1. Organizacja korzystała z nastepujących zwolnień
○ z opłaty skarbowej NIE
○ z opłat sądowych TAK
○ z innych zwolnień -->> jakich? …………………………………………………………… NIE
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
Tak
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
Nie X
2011 r. Nr 43, poz. 266.
○ własność
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
○ użytkowanie wieczyste
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa ○ najem
○ użytkowanie
lub jednostek samorządu terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu,
dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
○ użyczenie
następujące prawo:
○ dzierżawa
○ nie korzystała TAK
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie
osoby zatrudnione w organzacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym,
nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji).
0
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
3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

10

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
Tak X

1. Organizacja ma członków

Nie
763 osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego
3. Zmiana członkostwa w organizacji

0 osób prawnych
organizacja pozyskała 165 członków
organizacja straciła 4 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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)
2. Liczba wolontariuszy wykonujacych świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy 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:

Tak X
Nie
83 osoby

a) członkowie organizacji

80 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

7 osób

e) inne osoby
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:

3 osoby
0 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
16 784,00 zł

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
w tym:
a) z tytułu umów o pracę

0,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

16 784,00 zł

2. 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

w tym:
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0,00 zł

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

nie dotyczy

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

0,00 zł

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
0,00 zł
umowy cywilnoprawnej.
Towarzystwo zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych osoby do wykonania konkretnych
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
zadań, które nie mogą być wykonane z powodu braku wolontariuszy.
(Można podzielić się z opinią publiczną
Umowy podpisywane są na okres konkretnego zadania.
dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub
konstrukcji wynagrodzeń w organizacji - wówczas
należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

Tak
Nie X

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

Tak
Nie X

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dostacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
Nazwa zadania
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej.
4. Informacje na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Kwota
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Tak
Nie X

Lp.
Nazwa zadania
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Kwota
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym
Tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała również zamówienia publiczne

Nie X

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.
Nazwa zamówienia
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Kwota
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

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
% udziałów lub akcji w
%udziałów w ogólnej liczbie
Lp.
Nazwa spółki
Siedziba spółki
kapitale
głosów
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdaczym
Lp.

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

1. sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez Towarzystwo „J-elita” z siedzibą w Wydział Kontroli
Warszawie przy ul. Trojdena 4 środków PFRON przekazanych w ramach dofinansowania Państwowego Funduszu
na realizację zadań w latach 2008-2009
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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)

Data zakończenia kontroli
08.02.2011

Tak ○

Nie X

5. Dodatkowe informacje (należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczna)
Podpisano porozumienie rozwiązujące umowę na zbieranie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cel szczegółowy (leczenie
jednego z członków Stowarzyszenia). Zbieranie środków z 1% na cele szczegółowe nie będzie kontynuowane.

Sporządził/a Imię i Nazwisko oraz Funkcja

Podpis

data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji,
jeśli organizacja posiada pieczęć

