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

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2012

 Formularz należy wypełnić w języku polskim;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z
Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita"

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Ulica Ks.Trojdena

Nr domu 4

Nr lokalu

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-109

Poczta Warszawa

Nr telefonu 695 197 144

Nr faksu

E-mail biuro@j-elita.org.pl

Strona www j-elita.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

140209214

26.07.2005
28.02.2007
6. Numer KRS

1

0000238525

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

Funkcja

Paweł Staniewski

Prezes

Małgorzata Mossakowska

Wiceprezes

Magdalena Staniewska

Sekretarz

Katarzyna Jagiełło-Wilgat

Skarbnik

Agnieszka Gołębiewska

Członek

Piotr Albrecht

Członek

Magdalena Sajak

Członek

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

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Funkcja

Małgorzata Czaja-Krasowska

Członek

Maciej Kohmann

Członek

Zbigniew Kotański

Członek

Anna Polarczyk

Członek

Jolanta Damek

Członek

Agnieszka Chyła

Członek

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.
4. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia, szczególnie
w warunkach domowych.
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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

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 odpowiedniej do
stanu zdrowia opieki pedagogiczno-psychologicznej.
7. Pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia
odpowiedniego do ich możliwości 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 pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej)

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
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1. Wydawnictwa: Kontynuacja wydawania Kwartalnika J-elita i zwiększenie jego nakładu (4nry po
8000egz), dzięki uzyskaniu dofinansowania z PFRON-u (75 040zł) w ramach IX konkursu o realizację
Zadań Zlecanych. Wznowienie Poradnika dla Dzieci i Młodzieży (wydrukowano w nakładzie
7000egz). Dodruk komiksu dla dzieci Piotrek poznaje NZJ.
2. Projekt Razem Możemy Więcej realizowany z aptekami DOZ- dzięki tej współpracy, udało się
rozdać wśród najbardziej potrzebujących przedpłacone „karty na leki” do realizacji w aptekach
DOZ, na łączną kwotę 27 000zł.
3. Działania w Oddziałach (wyłączając V Dni Edukacji): Dzień Dziecka w pomorskim i mazowieckim,
konkurs „Moje wymarzone wakacje” w pomorskim, spotkanie integracyjne w Sandomierzu,
spotkanie edukacyjne w Rzeszowie, spotkanie edukacyjne w Olsztynie, spotkanie edukacyjne w
Lublinie, spotkanie informacyjno-edukacyjne w Kielcach. Ponadto zawiązanie Oddziału Łódzkiego,
którego członkowie w ciągu niecałego roku swojej działalności zorganizowali kilka spotkań
edukacyjnych oraz wydali kalendarz na rok 2013.
Dyżury edukacyjne w szpitalach gastroenterologicznych (comiesięczne spotkania z pacjentami
przebywającymi aktualnie na oddziałach gastro): Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

4. V Dni Edukacji o NZJ: seria spotkań edukacyjnych z wykładami specjalistów z dziedziny NZJ,
organizowanych piąty rok z rzędu na przełomie listopada/grudnia. Z każdym rokiem dołącza coraz
więcej przedstawicieli poszczególnych rejonów, pragnących edukować pacjentów ze swojego
województwa. W tym roku spotkania zorganizowano w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Łodzi,
Zamościu, Gdańsku, Kielcach. Łącznie udział wzięło ok. 700 osób.
Dni Edukacji zostały połączone z Mikołajkami dla dzieci, które odbyły się w Warszawie, Krakowie,
Katowicach i Łodzi. Przedstawiciele Towarzystwa odwiedzili dzieci przebywające na oddziałach
gastroenterologicznych i przekazali im świąteczne podarunki.
5. Otwarcie biura J-elity w Krakowie- profesjonalne miejsce spotkań z osobami zainteresowanymi.
6. Obchody Światowego Dnia NZJ (Warszawa, Katowice, Wrocław) połączone z organizacją
konferencji prasowej pod hasłem „Wyrolowani z terapii”, która dotyczyła ograniczeń w dostępie
do terapii biologicznej.
7. Dwa, letnie turnusy rehabilitacyjne (Niechorze dla dzieci i ich rodzin, Stronie Śląskie dla
młodzieży i dorosłych) organizowane już po raz siódmy, w których łącznie uczestniczyło ok.150
osób.
8. Współpraca z mediami: „Zielone drzwi” TVN, Medonet, Dziennik Polski, eGastroenterologia,
Polsat, TokFm, Dziennik Gazeta Prawna, Rewia, Radio Em, Dziennik Pomorski, TVP,
Rynekzdrowia.pl, Rzeczpospolita, Radio Kielce, Polskie Radio, Swissmed, biomedical.pl
9. Projekt fotograficzny Emilii Brochockiej WC OUT, który zyskał uznanie w Polsce i za granicą
(okładka Magazynu EFCCA) – oryginalny pomysł na ukazanie problemów osób z NZJ – całość
dostępna na http://j-elita.zeno.pl/WCout.pdf
10. Konferencje, w których J-elita wzięła udział: Naukowo-Szkoleniowa we Wrocławiu pt. „NZJ
u dzieci”, Polskie Forum Pacjentów, które odbyło się w Warszawie i miało na celu zjednoczenie
pacjentów w walce o ich prawa, XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w Krakowie,
I Konferencja naukowo-szkoleniowa ICZMP w Łodzi,
Oddział Śląski Towarzystwa wraz
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny zorganizował konferencję dotyczącą
NZJ w Zabrzu.
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11. Działania międzynarodowe: spotkanie EFCCA (Europejska Federacja Zrzeszająca Stowarzyszenia
osób chorych na NZJ) w Barcelonie – spotkanie połączono z konferencją prasową, EFCCA
przedstawiła wyniki badania IMPACT, które miało na celu ukazanie prawdziwego wpływu NZJ na
jakość życia chorych i obejmowało nie tylko problemy medyczne, ale także aspekty związane
z edukacją, zatrudnieniem, relacjami międzyludzkimi i niepełnosprawnością; Spotkanie Młodych
w Kopenhadze; Walny zjazd delegatów EFCCA w Portugalii. Wszystkie spotkania są finansowane ze
środków EFCCA. Co więcej, J-elita uzyskała grant od EFCCA na organizację turnusu dla dzieci
(12 000zł), Wyjazd do Pragi - uczestnictwo w Konferencji poświęconej NZJ, zaprezentowanie
działalności J-elity, Uczestnictwo w V Zjeździe Pacjentów z Chorobami Zapalnymi o podłożu
immunologicznym w Londynie.
12. Darowizny dla szpitali: Szpital MSWiA w Gdańsku- lampa bakteriobójcza, CZD w Warszawiepulsometr, dwa wózki inwalidzkie, fotel do pobierania krwi, II Katedra i Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii i Żywienia UM we Wrocławiu- aparat do EKG, Górnośląskie CZD w Katowicachdrobny sprzęt do kolonoskopii, SPZOZ w Myszkowie- drobny sprzęt do kolonoskopii, Szpital
Dziecięcy ul.Działdowska w Warszawie- stół zabiegowy, wózek do transportu chorych, MSWiA w
Warszawie- wózek do leków, 2 stojaki do kroplówek, termometr na podczerwień, USD w Krakowie
Prokocimiu – czytnik do oznaczania kalprotektyny, nagrywarka DVD oraz dwie pompy infuzyjne,
WSS w Sosnowcu- naprawa kolonoskopu.
sołectwo
2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego

dzielnica

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo
X cały kraj
zagranica

powiat
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła jednostki organizacyjne (m.in. placówki
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji
kryzysowej, ośrodki wsparcia w tym: schroniska dla bezdomnych, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
1
2
psychicznymi ; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej ;
3
środowiskowe domy samopomocy , lokale socjalne, mieszkania chronione,
NIE
4
noclegownie, domy dla bezdomnych ; warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
5
6
aktywności zawodowej ; żłobki, kluby dziecięce ; placówki opiekuńczowychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne
7
8
ośrodki preadopcyjne ; szkoły, placówki publiczne ; przedsiębiorstwa podmiotów
9
10
leczniczych , schroniska dla zwierząt ; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
11
przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia ).
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

1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

16 000

Osoby
prawne

500

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

Wydawanie i kolportaż Kwartalnika J-elita i dodruk innych
materiałów, organizacja spotkań/Dni Edukacji/turnusów
rehabilitacyjnych, darowizny dla szpitali.

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)

Numer Kodu
Kod PKD: 9499Z

Nazwa Podklasy

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

Kod PKD:
Kod PKD:
sołectwo
2.Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

województwo
X cały kraj

dzielnica
gmina

zagranica

powiat
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

NIE

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego
Nie dotyczy

(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)

Numer Kodu
Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
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Nazwa Podklasy

3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację odpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat
6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
NIE

1.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2.Opis przedmiotu działalności gospodarczej

Nie dotyczy

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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)

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
sołectwo

województwo

3.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

dzielnica

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

zagranica

powiat
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)
625 383,10 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

4. Przychody z działalności finansowej

14 246,85
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5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

138 110,34 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

75 040,00 zł

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

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł
75 040,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

72 413,78 zł

a) ze składek członkowskich

13 035,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

2 763,78 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

55 700,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

915,00 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

325 572,13 zł
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

nie dotyczy

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

nie dotyczy

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
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych
i niewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem
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115 041,87 zł

111 793,87 zł

175 069,56 zł

4.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

Turnusy rehabilitacyjne i spotkania w oddziałach

51 811,98 zł

2

Wznowienie poradnika dla dzieci i młodzieży

4 412,71 zł

3

Darowizny dla szpitali + wkład własny w projekt Razem Możemy Więcej

111 793, 87 zł

5. 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

7 051,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

302 346,49 zł

175 069,56 zł

191 656,57 zł

168 018,56 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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:

35 070,85 zł

0,00 zł

3 567,00 zł

0,00 zł

71 024,85 zł

7 051 ,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 następujących zwolnień

z opłaty skarbowej NIE
z opłat sądowych TAK
z innych zwolnień -->> jakich? NIE

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku NIE
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o
radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)
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własność

użytkowanie wieczyste

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:

najem

użytkowanie
użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

X nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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)

1 osoba

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)

3. Liczba osób
cywilnoprawnej

zatrudnionych

w

organizacji

na

podstawie

umowy

0,5 etatów

21 osób

2. Członkowie
TAK

1. Organizacja posiada członków

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

osób fizycznych 918
osób prawnych

0

organizacja pozyskała 214 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 59 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)

TAK

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

90 osób

82 osoby
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b) pracownicy organizacji

1 osoba

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d)członkowie organu zarządzającego

7 osób

e) inne osoby

0 osób

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

0 osób

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

w
tym:

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
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

6 750,00 zł
6 750,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

26 048,00 zł

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

w
tym:

32 798,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
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32 798,00 zł

0,00 zł
32 798,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
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
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

750,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

750,00 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną 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
NIE

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną
w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

NIE

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji
0,00 zł

1
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

TAK

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp

1

Nazwa zadania

Kwartalnik J-elita

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cele zadania
Zwiększenie świadomości o NZJ,
integracja społeczna osób
niepełnosprawnych

PFRON

Kwota dotacji

75 040,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych
w okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
NIE
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota
, zł

1
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

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

nie dotyczy

nie dotyczy

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

nie dotyczy

1
2
3

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

Przedmiot kontroli

1

nie przeprowadzono

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

2
3
4
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.
NIE
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)

Kwota przychodu w wysokości 308 433,14zł, zgodnie z par.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15.11.2001r. stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami sprawozdania finansowego za rok 2011.

Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu organizacji

Paweł Staniewski

Data wypełnienia sprawozdania
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15.03.2013

1

W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

2

W rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

3

W rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).

4

W rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.).

5

W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.).

6

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

7

W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

8

W rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

9

W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

10

W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

11

W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
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