
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WOZIWODY Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-908 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 505981386

Nr faksu E-mail 
biuro@znajdzpomoc.pl

Strona www www.znajdzpomoc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14604072700000 6. Numer KRS 0000414091

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

Maja Surowicz Prezes Zarządu TAK

Marcin Jakubek Wiceprezes Zarządu TAK

Aleksandra Sopel Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Margol Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Główczak Członek Rady Fundacji TAK

Dominika Pigla Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Domżała Członek Rady Fundacji TAK

Mariusz Walczak Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ZNAJDŹ POMOC"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. pomoc społeczna,
2. działalność charytatywna,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie i stałą aktualizację wyszukiwarki internetowej dla osób 
potrzebujących,
b) działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie 
marginalizacji osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych 
społecznie,
c) działalność charytatywną, przejawiającą się w świadczeniu wsparcia 
finansowego, prawnego, organizacyjnego osobom potrzebującym,
d) działania mające na celu ochronę zdrowia, promocję zdrowego stylu 
życia, profilaktykę prozdrowotną,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ofiar wypadków 
komunikacyjnych,
f) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
g) wsparcie psychologiczne, psychoedukację dla osób potrzebujących,
h) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy bądź zagrożonych jej utratą,
i) działania na rzecz ochrony praw człowieka, 
j) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w 
kraju i na świecie,
k) działalność wpierającą i promującą sport, kulturę, sztukę, edukację, 
podtrzymywanie tradycji narodowej,
l) wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, 
promowania ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
m) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
n) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie 
współpracy międzynarodowej, jak i lokalnych inicjatyw,
o) organizację i promocję wolontariatu,
p) działalność wspierającą instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy 
osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, w tym 
organizacje pozarządowe, szpitale, ośrodki zdrowia i inne placówki,
q) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
r) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób potrzebujących i ich rodzin,
s) realizację akcji wydawniczych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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 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)

700

5000

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)

W roku 2015 Fundacja skupiła się na prowadzeniu pierwszego projektu społecznego finansowanego ze 
środków publicznych. Od czerwca do grudnia 2015 roku realizowaliśmy projekt Ogólnopolski Portal 
Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl” finansowany ze środów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt ten pozwolił na rozbudowanie działań Fundacji „Znajdź Pomoc” oraz wdrożenie wszystkich 
funkcjonalności portalu, które założyliśmy sobie na etapie uruchamiania Fundacji, związanych zarówno 
z poszukiwaniem wsparcia przez osoby potrzebujące, jak i oferowaniem wsparcia przez darczyńców, 
wolontariuszy, przewodników. Portal został udostępniony pod adresem www.znajdzpomoc.pl
Przygotowane zostały bazy wsparcia dla podopiecznych Fundacji dedykowane takim zagadnieniom jak: 
autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, onkologia - w podziale na rodzaje nowotworów, rehabilitacja, 
onkologia dziecięca, domy pomocy społecznej, hospicja, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 
pomocy społecznej, perukarnie, poradnie (chemioterapii, hematologii, chemioterapii dziecięcej, inne 
onkologiczne), sanatoria, zakłady lecznicze dla dzieci 
i osób dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, etc. Wszystkie bazy zostały udostępnione na portalu, z 
wyszukiwarką oraz mapami. 
Uruchomione zostały również aplikacje dla osób potrzebujących oraz darczyńców, wolontariuszy 
i przewodników: Poradnik „Jak Szukać Pomocy”, aplikacja „Potrzebuję Pomocy”, aplikacja „Chcę 
Pomóc”, aplikacja „Spełnij marzenie”, aplikacja „Zostań Wolontariuszem”, aplikacja „Zostań 
Przewodnikiem”, z których może skorzystać każda osoba, która wejdzie na stronę portalu.
Uruchomione zostało 7 blogów tematycznych Fundacji: dla osób chorych, 
z niepełnosprawnościami, seniorów, blog psychologiczny, psychoonkologiczny, blog dla osób 
doznających przemocy domowej, blog dedykowany rodzinie, na których to do końca grudnia 
zamieszczonych zostało ponad 150 wpisów.
Do końca grudnia 2015 roku wysłany został mailing do 5000 instytucji, firm, ośrodków pomocy 
społecznej, organizacji pozarządowych, gmin i sołectw. Ośrodki te zostały poinformowane 
o możliwości otrzymania materiałów drukowanych, do końca grudnia rozesłane zostały tuby z nimi do 
200 instytucji. 
Do końca grudnia 2015 roku opieką otoczono prawie 400 osób, z czego 68 podopiecznych stałą, ze 
względu na kompleksowość problemu, z którym się zgłosiły, oraz ponad 300 osób online. Na stronę 
Fundacji i sam portal wchodzi coraz więcej użytkowników, do końca grudnia zarejestrowano 15 000 
wejść na stronę, liczby te z tygodnia na tydzień rosną w szybkim tempie, zapewne w wyniku 
rozesłanych materiałów.
Do współpracy zaproszono 250 organizacji pozarządowych, 50 firm, prawie 3000 instytucji (ośrodki 
pomocy społecznej, gminy, sołectwa). Kolejne na bieżąco dołączają.
Dodatkowo, Zarząd Fundacji w dalszym ciągu poszukiwał wsparcia finansowego na rozwój Fundacji 
„Znajdź Pomoc” – tak, aby zapewnić ciągłość działań Fundacji, po zakończeniu finansowania ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Aplikowaliśmy o ponad 20 grantów, niestety bez sukcesu. Fundacja 
na bieżąco kontaktuje się również z potencjalnymi darczyńcami biznesowymi. 
W ten sposób udało się pozyskać darowizny na kwotę 3 600zł od 7 Nadleśnictw (Goleniów, Toruń, 
Grotniki, Konin, Wołów, Lesko, Lubin) i firmy Kim Group Kuczek i Gaweł Sp. J. oraz 3 050zł od 
darczyńców indywidualnych.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Ogólnopolski Portal 
Wsparcia 
„ZnajdźPomoc.pl” jest 
odpowiedzią na 
ogromny problem, 
jakim w Polsce jest brak 
dostępu do informacji 
albo też skomplikowany 
proces jej 
pozyskiwania. Ma być 
miejscem, w którym 
bez problemu i przy 
wsparciu specjalistów 
w danym obszarze, 
każda osoba chora czy 
niepełnosprawna, 
znajdzie odpowiednią 
dla siebie pomoc. 
Świadczymy wsparcie 
socjalne, 
psychologiczne, 
towarzyszymy 
Podopiecznemu na 
każdym etapie 
dochodzenia do 
zdrowia. Do momentu 
rozwiązania sprawy, 
odbiorca zadania 
będzie pod stałą opieką 
specjalistów.

63.12.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Towarzyszymy osobom 
z 
niepełnosprawnościami 
na każdym etapie 
procesu rehabilitacji i 
dochodzenia do 
zdrowia. Udzielamy 
pomocy socjalnej i 
psychologicznej, a także 
przygotowaliśmy bazy 
wsparcia dla 
podopiecznych Fundacji 
dedykowane takim 
zagadnieniom jak: 
autyzm, zespół 
Aspergera, zespół 
Downa, onkologia - w 
podziale na rodzaje 
nowotworów, 
rehabilitacja, onkologia 
dziecięca, domy 
pomocy społecznej, 
hospicja, powiatowe 
centra pomocy 
rodzinie, ośrodki 
pomocy społecznej, 
perukarnie, poradnie 
(chemioterapii, 
hematologii, 
chemioterapii 
dziecięcej, inne 
onkologiczne), 
sanatoria, zakłady 
lecznicze dla dzieci i 
osób dorosłych, 
warsztaty terapii 
zajęciowej, etc. Każda 
osoba poszukująca 
pomocy może 
skorzystać z wielu 
funkcjonalności 
portalu, a także jest 
pod stałą opieką 
specjalistów Fundacji.

63.12.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

promocja i organizacja 
wolontariatu

Na ogólnopolskim 
portalu 
„Znajdźpomoc.pl” 
uruchomione zostały 
aplikacje dla 
wolontariuszy i 
przewodników: 
aplikacja „Zostań 
Wolontariuszem”, 
aplikacja „Zostań 
Przewodnikiem”, które 
umożliwiają 
angażowanie się ludzi 
do przeróżnych 
aktywności 
społecznych. Ma to na 
celu aktywizację 
społeczeństwa, a 
przede wszystkim 
efektywne łączenie 
osób potrzebujących 
pomocy z osobami, 
które tę pomoc mogą 
zapewnić, co 
długofalowo ma 
przyczynić się do 
budowy trwałej zmiany 
społecznej, która w 
naszym odczuciu zmieni 
oblicze sektora 
pozarządowego.

63.12.Z
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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) 100,600.63 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 100,600.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.63 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

93,950.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,650.00 zł

0.00 zł

3,050.00 zł

3,600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93,950.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 0.63 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,917.82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 101,739.85 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

86,682.18 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

15,057.67 zł

0.00 zł 0.00 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

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

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 opłat sądowych

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 świadczące usługi 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

5.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 80,211.60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80,211.60 zł

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

80,211.60 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 80,211.60 zł

3. 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

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

1,743.05 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

683.33 zł

11.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

10.00 osób

1.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7,400.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych 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)

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

4. 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 Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,950.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Ogólnopolski Portal 
Wsparcia "ZnajdźPomoc.pl"

Udostępnienie przystępnej 
oferty pomocowej osobom w 
trudnej sytuacji życiowej i 
zdrowotnej oraz łączenie 
różnych środowisk na rzecz 
pomocy osobom chorym, z 
niepełnosprawnością, 
zagrożonych wykluczeniem. 
Zapewnienie dostępu do 
informacji o możliwościach 
pomocowych poprzez 
wyszukiwarki instytucji oraz 
organizacji rządowych i 
pozarządowych, zapewnienie 
pomocy odbiorcom projektu 
poprzez stworzenie platformy 
do zgłaszania apeli o pomoc i 
odpowiadania na nie, wzrost 
aktywności społeczeństwa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

93,950.00 zł

Druk: MPiPS 13



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maja Surowicz, Marcin Jakubek / 
23.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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