
Ministerstwo 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina PUŁAWY

Powiat PUŁAWSKI

Ulica MOŚCICKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość PUŁAWY Kod pocztowy 24-110 Poczta PUŁAWY Nr telefonu 81-470-00-900

Nr faksu 81-470-00-930 E-mail fpcp@fpcp.org.pl Strona www www.fpcp.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43041726000000 6. Numer KRS 0000097219

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

Katarzyna Malesza-Dzido Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Czarnobil 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)

"PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie: 

 - wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności inspirowania, 
tworzenia i wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- nauki , edukacji, oświaty i wychowania;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;    
- promocja i organizacja wolontariatu; 
- działania na rzecz ochrony środowiska;
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i 
finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności 
pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Kocoń Przewodniczący Rady  
Fundatorów

TAK

Jadwiga Pliszczyńska -
Piskorska

Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundatorów

TAK

Ryszard Miduch Sekretarz Rady 
Fundatorów

TAK

Andrzej Łodyga Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Adam Kania Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Franciszek Woch Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Jacek Paprota Członek Rady 
Fundatorów

TAK
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Cele Fundacji są realizowane poprzez:
1) Uruchamianie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w mieście 
Puławy        i regionie dla stworzenia korzystnych warunków rozwoju 
drobnej przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc 
pracy                         w szczególności dla osób bezrobotnych i 
niepełnosprawnych;
2) Prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;
3) Zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości 
usług doradczych, szkoleniowych  i informacyjnych na każdym etapie 
rozwoju;
4) Organizowanie różnych form promocji przedsiębiorczości w kraju i za 
granicą, a w szczególności, konferencji targów, spotkań i innych;
5) Organizowanie i prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie 
ochrony środowiska, a w szczególności szkoleń, warsztatów, spotkań i 
innych;
6) Ułatwianie dostępu do nowych technologii i innowacji;
7) Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
8)  Organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, a w szczególności pomoc osobom 
poszukującym pracy  i bezrobotnym;
9) Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych;
10) Rozdzielanie funduszy na cele oświaty i wychowania, pomocy 
społecznej, rozwoju gospodarczego i inne zgodnie z celami statutowymi;
11)  Tworzenie, współudział i realizacja programów aktywnej walki z 
bezrobociem i rozwoju przedsiębiorczości;
12) Tworzenie, współudział i realizacja programów na rzecz rozwoju 
rolnictwa  i obszarów wiejskich;
13) Tworzenie, współudział i realizacja programów na rzecz ochrony 
środowiska;
14) Współpraca z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne; 
15) Zapewnienie dostępu do informacji o Unii Europejskiej;
16) Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 
pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych 
programów w zakresie celów statutowych;
17) Świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu;
18) Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej 
właściwymi w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz rozwoju 
gospodarczego i rozwoju regionalnego;
19) Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe;
20) Zarządzanie lub współzarządzanie parkami naukowo-
technologicznymi, parkami technologicznymi i innymi ośrodkami 
innowacji;
21) Podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi 
społeczności lokalnych oraz realizacji celów Fundacji.

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)

428

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W okresie sprawozdawczym FPCP realizowała następujące projekty:
1.  „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą w formule one – stop – shops” poprzez finansowanie Punktu 
Konsultacyjnego KSU (PK KSU) , świadczącego usługi informacyjne i doradcze
2. „Profesjonalny wizerunek regionu” -celem głównym projektu były szkolenia i doradztwo z dziedziny 
turystyki i informatyki dla mikroprzedsiebiorców  z terenu województwa lubelskiego i ich pracowników
3. Puławski Fundusz Pożyczkowy w ramach swojej działalności oferuje pożyczki z preferencyjnym 
oprocentowaniem dla mikroprzedsiebiorców prowadzących działalność na terenie Lubelszczyzny
4. Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych -celem Funduszu jest udzielanie poręczeń jako 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe
5. „Wenus jest przedsiębiorcza”-celem projektu były szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe nowopowstałych firm w postaci dotacji 
i wsparć pomostowych
6. „Startuj z biznesem”-celem projektu były szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe nowopowstałych firm w postaci dotacji i wsparć 
pomostowych
7. „Stawiamy na jakość – szkolenia dla pracowników FPCP” -szkolenia dla kadry FPCP w celu 
wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowej
8. „Jestem kobietą – dobrze wybieram”-celem projektu było doradztwo zawodowe dla uczennic 
ostatnich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych celem przygotowania do wyboru właściwej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz organizacja konkursu dla uczennic 
9. „Direct Method For English” szkolenia języka angielskiego
10. Pozostałe projekty
11. Puławski Park Naukowo - Technologiczny
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

Realizacja projektów o 
charakterze 
dotacyjnym i 
szkoleniowo-
doradczym dla osób 
rozpoczynających 
działalność 
gospodarczą,stworzeni
e warunków 
korzystnych dla 
rozwoju drobnej 
przedsiebiorczości. 
Zapewnienie 
przedsiebiorcom w 
regionie dostępu do 
wysokiej jakości usług  
doradczych i 
informacyjnych. 
Organizowanie różnych 
from promocji 
przedsiebiorczosci w 
kraju i za granicą 
poprzez 
organizaowanie 
konferencji , targów 
oraz spotkań. 
Prowadzenie Funduszy 
Pozyczkowego i 
Poręczeniowego. 
Wspomaganie rozwoju 
gospodarczego w tym 
rozwoju 
przedsiębiorczosci i 
innowacyjności,, a w 
szczególności 
inspirowania, tworzenia 
oraz wspierania mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw.

82.59 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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promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy

Szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości dla 
osób zainteresowanych 
rozpoczęciem 
działalności 
gospodarczej. 
Prowadzenie 
pośrednictwa pracy 
oraz poradnictwa 
zawodowego. 
Organizowanie i 
prowadzenie 
aktywnych form 
przeciwdziałaniu 
wykluczeniu 
społecznemu a w 
szczególności pomoc 
osobom poszukującym 
pracy i bezrobotnym. 
Tworzenie, współudział 
i realizacja programów 
aktywnej walki z 
bezrobociem i rozwoju 
przedsiębiorczości. 
Działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych. Promocja i 
organizacja 
wolontariatu. 
Tworzenie, współudział 
i realizacja programów 
na rzecz rolnictwa i 
obszarów wiejskich.

85.59 B
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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

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

Fundacja Puławskie 
Centrum 
Przedsiębiorczości 
prowadzi wysokiej 
jakości usługi doradcze 
dla osób 
rozpoczynających 
działalność gospodarczą 
i przedsiębiorców. 
Zapewnia 
przedsiębiorcom w 
regionie dostęp do 
wysokiej jakości usług 
szkoleniowych i 
informacyjnych na 
każdym etapie rozwoju. 
Współpraca z 
organizacjami 
krajowymi 
wspierającymi 
inicjatywy lokalne. 
Współpracuje z 
organizacjami 
krajowymi i 
zagranicznymi w 
zakresie pozyskiwania 
środków, wymiany 
doświadczeń i realizacji 
wspólnych programów 
w zakresie celów 
statutowych. Zapewnia 
dostęp do informacji o 
Unii Europejskiej.

70.22.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

64.99.Z Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 
prowadzi działalność finansowo – usługową – 
polegającą na udzielaniu pożyczek 
przedsiębiorcom z terenu województwa 
lubelskiego działającym na rynku nie dłużej niż 
12 miesięcy oraz dla osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą. 
Pożyczkobiorcy mogą występować o pożyczkę 
na inwestycje typu: zakup – budowa – 
rozbudowa obiektów produkcyjno – usługowo – 
handlowych, maszyn i urządzeń oraz zakup 
środków obrotowych. W ramach swojej 
działalności finansowej FPCP prowadzi Fundusz 
Poręczeń Kredytowych, którego celem jest 
finansowanie projektów gospodarczych 
zapewniających rozwój gospodarczy regionu 
poprzez udzielanie poręczeń przedsiębiorcom z 
sektora MŚP województwa lubelskiego 
znajdujących się w fazie rozwoju lub w fazie 
eksploatacji, w związku z podejmowaną lub 
prowadzoną przez nich działalnością 
gospodarczą stanowiące źródło zabezpieczeń 
oferowanych kredytów i pożyczek udzielanych 
przez banki i inne instytucje finansowe.

70.22.Z Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 
prowadzi wysokiej jakości usługi doradcze dla 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą 
i przedsiębiorców. Zapewnia przedsiębiorcom w 
regionie dostęp do wysokiej jakości usług 
szkoleniowych i informacyjnych na każdym 
etapie rozwoju. Współpraca z organizacjami 
krajowymi wspierającymi inicjatywy lokalne. 
Współpracuje z organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi w zakresie pozyskiwania 
środków, wymiany doświadczeń i realizacji 
wspólnych programów w zakresie celów 
statutowych. Zapewnia dostęp do informacji o 
Unii Europejskiej.

85.59.Z Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 
prowadzi zajęcia z szybkiej i efektywnej nauki 
języka angielskiego metodą DIRECT METHOD 
FOR ENGLISH. Zajęcia prowadzone są w grupach 
dla osób o zróżnicowanym poziomie 
zaawansowania od „0” do zaawansowany. 
Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych lektorów. FPCP oferuje 
również bezpłatny dostęp do platformy 
internetowej – gdzie słuchacze kursu mogą 
powtórzyć materiał. Oprócz tego FPCP w 
ramach swojej działalności prowadzi szkolenia z 
zakresu „Przedsiębiorczości”, jak również inne 
kursy zawodowe dla osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy, jak również osób 
niepełnosprawnych.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,982,902.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,903,596.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 79,305.43 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

3,867,774.72 zł

0.00 zł

34,340.65 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 79,305.43 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,481.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,902,115.37 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47,447.76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 46,511.50 zł

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: 3,888,943.04 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

3,856,149.11 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

32,793.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 46,511.50 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

24.0 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)

14.2 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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 794,890.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

650,911.88 zł

576,916.88 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

73,995.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 143,978.28 zł

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

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

10,835.72 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)

8,010.30 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)

3,308.00 zł

0.00 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)

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

0.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

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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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

9,311.81 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 635,820.00 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

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

1 Promocja selektywnej 
zbiórki odpadów podczas 
Dni Puław

Promocja wiedzy  z zakresu 
selektywnej zbiórki odpadów , 
istota segregacji odpadów oraz 
udzielanie praktycznych porad z 
zakresu jej stosowania.

Gmina Miasto Puławy 5,000.00 zł

2 Przygotowanie i 
przeprowadzenie działań 
edukacyjnych o tematyce 
ekologicznej w 
przedszkolach 
prowadzonych przez gminę 
miasto Puławy

Przeprowadzenie teatrzyków o 
tematyce ekologicznej dla dzieci 
i konkursu plastycznego 
"Dbamy o środowisko-
segrerujemy odpady"

Gmina Miasto Puławy 4,000.00 zł

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

4,200.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Cel fundacji realizowane są 
poprzez prowadzenie 
funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych (paragraf 
8 punkt 2 podpunkt 2 
Statutu Fundacji)
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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)

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

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 2

2 ZUS Oddział Lublin 1

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

1 Jestem kobietą-dobrze 
wybieram

Podniesienie świadomości 
wśród 200 młodych kobiet na 
temat wyboru możliwych dróg 
edukacji na poziomie 
szkolnictwa 
zawodowego/wyższego , a 
także uświadomienie ich, że 
mogą zdobywać wykształcenie 
nie tylko w kierunkach 
uznawanych za typowo męskie, 
ale takze wybierać zawody 
przeznaczone dla mężczyzn.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

29,973.00 zł

Druk: MPiPS 14



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

organizacji

Katarzyna Malesza-Dzido Data wypełnienia sprawozdania 2016-07-15
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