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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "NASZE WYCIECZKI"

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. SZCZECIN

Gmina M. SZCZECIN Ulica WANDY Nr domu 11 Nr lokalu 1

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-134 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 604 88 66 98

Nr faksu E-mail 
zaneta.redakcja@naszewy
cieczki.pl

Strona www www.naszewycieczki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32014133600000 6. Numer KRS 0000244784

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Żaneta Maciejowska - prezes

Rafał Witkowski - viceprezes
Wiktor Motylewski - viceprezes
Adam Zadworny - członek zarządu

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

Hanna Matczak - członek Komisji Rewizyjnej
Sławomir Prorok - członek Komisji Rewizyjnej
Dariusz Chołuj - członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

WZBOGACANIE LOKALNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ 
POPRZEZ PREZENTACJE CIEKAWYCH MIEJSC O ZNACZENIU 
TURYSTYCZNYM, HISTORYCZNYM I KULTUROWYM. 
CZYTELNE OZNACZANIE MIEJSC. POPULARYZOWANIE 
HISTORII POMORZA ZACHODNIEGO I OCHRONA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. INSPIROWANIE 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH DO DZIAŁAŃ 
EKOTURYSTYCZNYCH, PROMOCJA EKOTURYSTYKI I 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. ROZWIJANIE WIEDZY 
PRZYRODNICZEJ I ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ. 
UŚWIADAMIANIE SPOŁECZNOŚCIOM LOKALNYM 
POTENCJAŁU I ZNACZENIA ICH OKOLIC. DZIAŁANIE NA 
RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 
POBUDZANIE AKTYWNOŚCI EKO TURYSTYCZNEJ W 
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
I EUROREGIONIE POMERANIA, KSZTAŁTOWANIE 
ZAANGAŻOWANYCH POSTAW SPOŁECZNYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

A.) ARCHIWIZOWANIE INFORMACJI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 
FOTOGRAFICZNĄ.
B) TWORZENIE ARTYKUŁÓW O CIEKAWYCH MIEJSCACH 
ORAZ TRASACH PIESZYCH I ROWEROWYCH.
C) PREZENTACJE CIEKAWYCH MIEJSC I TRAS W INTERNECIE 
ORAZ NA SPOTKANIACH BEZPOŚREDNICH.
D) DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZACYJNO-WYDAWNICZĄ, W 
MIARĘ MOŻLIWOŚCI WIELOJĘZYCZNĄ.
E) REKULTYWACJE I REWITALIZACJE CIEKAWYCH MIEJSC, 
UMIESZCZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, OZNACZEŃ, 
SIEDZISK.
F) ORGANIZOWANIE IMPREZ I WYCIECZEK W CELU 
ZAPREZENTOWANIA CIEKAWYCH MIEJSC I TRAS W 
REGIONIE.
G) KOORDYNOWANIE PROJEKTÓW Z PODMIOTAMI 
ZEWNĘTRZNYMI: INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, 
SAMORZĄDOWYMI, PRYWATNYMI I POZARZĄDOWYMI.

Druk: MPiPS 2



11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. ROZWÓJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE STRONY 
INTERNETOWEJ „NASZEWYCIECZKI.PL” - OPRACOWANIE WIELU 
NOWYCH ARTYKUŁÓW OPISUJĄCYCH CIEKAWE MIEJSCA 
TURYSTYCZNIE, HISTORYCZNIE LUB KULTUROWO. W 2012 ROKU 
STRONĘ ODWIEDZIŁO OKOŁO 70  TYSIĘCY  OSÓB.
2.KONTYNUOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „WILHELM MEYER 
DLA SZCZECINA - SZCZECIN DLA WILHELMA MEYERA”, SZUKANIE 
NOWYCH TEMATÓW DO PUBLIKACJI, PRZEPROWADZENIE KWERENDY W 
KSIĄŻNICY I ARCHIWUM. OPRACOWANIE PUBLIKACJI Z 
NAJWAŻNIEJSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI MOSTU WILHELMA 
MEYERA, FAKTAMI, KTÓRE DOWODZĄ, ŻE MOST LEŻĄCY W PUSZCZY 
WKRZAŃSKIEJ, NAD  STRUMIENIEM LEŚNA NOSI NAZWĘ „MOST 
WILHEMA MEYERA” I JEST POŚWIĘCONY SŁYNNEMU ARCHITEKTOWI, 
TWÓRCY WAŁÓW CHROBREGO I WIELU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ W SZCZECINIE A NIE JEST TO JAK DO TEJ PORY SĄDZONO 
„MOST C.F.MEYERA” (PRZEDWOJENNEGO HISTORYKA I PRZYRODNIKA). 
PRZETRANSPORTOWANIE KAMIENIA Z NAPISEM „WILHELM MEYER 
BRUCKE” Z MUZEUM NARODOWEGO DO ZAKŁADU KAMIENIARSKIEGO W 
CELU PRZYGOTOWANIA GO DO MONTAŻU NA MOŚCIE MEYERA. 
UROCZYSTE OTWARCIE ZREWITALIZOWANEGO MOSTU WILHELMA 
MEYERA. IMPREZA, DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWYM URZĘDU MIASTA 
SZCZECIN
I NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ, ZOSTAŁA UŚWIETNIONA PREZENTACJĄ 
MULTIMEDIALNĄ, WYSTĘPAMI LOKALNYCH ZESPOŁÓW
I QUIZEM Z NAGRODAMI.  
3.PREZENTACJA O MOŚCIE WILHELMA MEYERA I O FILANTROPACH 
SZCZECINA - RODZINIE QUISTROPÓW W KLUBOKAWIARNI ODRA ZOO 
(SZCZECIN, KOŃSKI KIERAT 16) DLA ROWERZYSTÓW M.IN. ZE 
STOWARZYSZENIA ROWEROWY SZCZECIN; W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ 
DLA MIŁOŚNIKÓW KRAJOZNAWSTWA; I DLA STUDENTÓW V ROKU 
KULTUROZNAWSTWA US , AL. PIASTÓW.
4. UDZIAŁ W WARSZTATACH ABC FUNDUSZY EUROPEJSKICH,  
FUNDUSZE NA KULTURĘ. 
5. OPRACOWANIE POMYSŁU NA GRĘ EDUKACYJNĄ O HISTORII I 
WSPÓŁCZESNYCH DZIEJACH SZCZECINA I ZŁOŻENIE OFERTY 
REALIZACJI DO URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE.
6. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z CZESKĄ CENTRALĄ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO-CZECHTOURISM, (AL. RÓŻ 16,
W WARSZAWIE ) W CELU PROMOWANIA CIEKAWYCH MIEJSC. 
PREZENTACJA DLA MIŁOŚNIKÓW  AKTYWNEGO WYPOCZYNKU ZE 
SZCZECINA TRAS ROWEROWYCH I ATRAKCJI W CZECHACH.

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

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

turystyka i krajoznawstwo

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

700

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

79.90.B

85.59.B

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 4
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

79.90.B

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

Druk: MPiPS 5
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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) 17,822.26 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,579.79 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,000.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,688.60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,740.00 zł

240.00 zł

0.00 zł

1,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 2.47 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 6



1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,769.44 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 14,882.71 zł 2,769.44 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 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

4,256.44 zł 2,769.44 zł

10,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

626.27 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 przygotowanie i montaż zabytkowego kamienia, dotyczy projektu Wilhelm Meyer dla 
Szczecina - Szczecin dla Wilhelma Meyera”

1,707.74 zł

2 energia elektryczna na imprezie plenerowej 29.70 zł

3 fotograficzny wyzwalacz radiowy 1,032.00 zł

Druk: MPiPS 7



w tym :

f)pozostałe koszty ogółem: 0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

Druk: MPiPS 8



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

Druk: MPiPS 9



0.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

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

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

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 umowy cywilnoprawnej

0.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

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

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

odnośnie rozdzału II punkt 3 trudno nam oszacować dokładną ilość osób, na naszą stronę w 2012 roku było ponad 
70 000 wejść, a np. na prezentacje przychodzi kilkadziesiąt osób, a na imprezie „Otwarcie Mostu Meyera” od rana do 
wieczora kilkaset osób przemieszczało się między Mostem a innymi ciekawymi miejscami obok Mostu Meyera.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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