
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-11-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica ZIELIŃSKIEGO Nr domu 38 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-534 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 717822627

Nr faksu 717822620 E-mail biuro@fem.org.pl Strona www www.fem.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93191045400000 6. Numer KRS 0000041253

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

Cezary Głuszek Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Szajn Członek Zarządu TAK

Małgorzata Machowczyk Członek 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

Piotr Buszka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Janusz Potoczny Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Jacek Lisik Sekretarz Rady Fundacji TAK

Piotr Pelczar Członek Rady Fundacji TAK

Jan Szmidt Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz 
wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez:
a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i nauki,
b) wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości 
regionalnej,
c) wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności 
edukacyjnej,
d) zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości,
e) udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie 
kontaktów międzynarodowych,
f) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność pożytku 
publicznego na rzecz ogółu społeczności-nie będącą działalnością 
gospodarczą,w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej-prowadzoną jako działalność nieodpłatna lub jako 
działalność odpłatna.
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność Fundacji w 
sferze zadań publicznych:
a)    pomocy społecznej,
b)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c)    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
d)    rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami 
związanymi z działalnością fundacji,
e)    współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których 
działalność jest zgodna z celami statutowymi fundacji,
f)    przyznawanie nagród i stypendiów oraz organizowanie i prowadzenie 
programu stypendialnego mającego na celu pomoc uzdolnionej 
młodzieży,
g)   promocja i organizacja wolontariatu,
h)   działalność wspomagająca badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i 
humanistycznych.
Działalność odpłatną pożytku publicznego jest działalność fundacji-z której 
przychody fundacja przeznacza wyłącznie na prowadzenie działalności 
pożytku publicznego-w sferze zadań publicznych:
a)   podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania,
b)   organizowanie, finansowania i prowadzenie przedszkola, szkoły 
podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz placówki 
oświatowo-wychowawczej,
c)   podejmowanie działań z zakresu szkolnych i pozaszkolnych form 
edukacji,szkoleń i kursów edukacyjnych, w tym nauki języków obcych,
d)   podejmowanie działań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

6000

550

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Nadzór w zakresie organizacyjnym i finansowym nad Dwujęzyczną Szkołą Podstawową ATUT i 
Dwujęzycznym Gimnazjum ATUT, dla których Fundacja jest organem prowadzącym.
2. Nadzór w zakresie organizacyjnym i finansowym nad niepubliczna placówką oświatowo- 
wychowawczą „Wroclaw International School”, dla której Fundacja Edukacji Międzynarodowej jest 
organem prowadzącym, założonej w 2002 roku, do której uczęszczają w większości dzieci inwestorów 
zagranicznych prowadzących działalność na Dolnym Śląsku. W 2010 roku Wroclaw International School, 
jako pierwsza placówka tego typu 
w Polsce, uzyskała autoryzację International Baccalaureate Organization (IBO) do oferowania 
jednocześnie programów IBO: Primary Years Program i Middle Years Program.
3. Nadzór w zakresie organizacyjnym i finansowym nad International High School of Wroclaw - 
Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, dla którego  Fundacja jest organem 
prowadzącym – szkoła uzyskała autoryzację International Baccalaureate Organization (IBO) do 
oferowania programu Diploma Program – Matura Międzynarodowa.
4. Współpraca z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu 
Wspierania Uzdolnień. Realizacja w okresie sprawozdawczym XVI edycji programu stypendialnego 
„zDolny Śląsk” – wypłata stypendiów w I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Dotacja od podmiotów publicznych na realizację ww. zadania: 
- Samorząd Województwa Dolnośląskiego: 01.08.2016 - 31.07.2017 – 180 000 zł. 
5. Współpraca z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Stypendiów Pomostowych – realizacja XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych i rozpoczęcie 
realizacji XV edycji tego projektu na Dolnym Śląsku.
6. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi placówki i szkoły międzynarodowe: European Council of 
International Schools, Council of International Schools, w zakresie standardów edukacyjnych i ewaluacji 
jakości pracy placówki „Wroclaw International School’.
7. Finansowanie i organizacja zagranicznych szkoleń dla nauczycieli w zakresie wdrażania w szkołach i 
placówce Fundacji, międzynarodowych programów edukacyjnych: Primary Years Program,  Middle 
Years Program, Diploma Program, oferowanych przez International Baccalaureate Organization (IBO).
8. Realizacja programu stypendialnego w ramach  porozumienia z Konsulatem Honorowym Republiki 
Słowackiej we Wrocławiu o utworzeniu Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego, którego 
zadaniem jest promocja uzdolnionych studentów i wspieranie wymiany kulturalno-naukowej. Środki 
funduszu stypendialnego zgromadzono w ramach 1% odpisu podatku od osób fizycznych. 
9. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Fundacja otrzymała środki pochodzące z 1% odpisu 
podatkowego od osób fizycznych w kwocie – 77 255,60 zł. 
Całość środków przeznaczono na działalność statutową Fundacji, w tym na zasilenie funduszu 
programu stypendialnego „zDolny Śląsk”, polsko-słowackiego funduszu stypendialnego oraz rozwój 
szkół Fundacji.
10. Przeniesienie podstawowej działalności do nowego obiektu – Centrum Edukacji Międzynarodowej – 
kampus szkół i placówki, dla których organem prowadzącym  jest Fundacja przy ul. Racławickiej 101 we 
Wrocławiu. Rozpoczęto nowy rok szkolny 2016/2017 w nowym kampusie w dniu 01.09.2016.
11. Fundacja jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce jest członkiem instytucjonalnym organizacji 
działających na rzecz dzieci uzdolnionych: World Council for Gifted and Talented Children, European 
Council for High Ability.
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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

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

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Współpraca z 
Samorządem 
Województwa 
Dolnośląskiego w 
ramach Dolnośląskiego 
Systemu Wspierania 
Uzdolnień. Realizacja w 
okresie 
sprawozdawczym XVI 
edycji programu 
stypendialnego „zDolny 
Śląsk” – wypłata 
stypendiów w I i II 
semestrze roku 
szkolnego 2016/2017.
Dotacja od podmiotów 
publicznych na 
realizację ww. zadania: 
- Samorząd 
Województwa 
Dolnośląskiego: 
01.08.2016 - 
31.07.2017 – 180 000 
zł. 
Współpraca z Fundacją 
Edukacyjną 
Przedsiębiorczości w 
Łodzi w ramach 
Ogólnopolskiego 
Programu Stypendiów 
Pomostowych – 
realizacja XIV edycji 
Programu Stypendiów 
Pomostowych i 
rozpoczęcie realizacji 
XV edycji tego projektu 
na Dolnym Śląsku.
 Realizacja programu 
stypendialnego w 
ramach  porozumienia z 
Konsulatem 
Honorowym Republiki 
Słowackiej we 
Wrocławiu o 
utworzeniu Polsko-
Słowackiego Funduszu 
Stypendialnego, 
którego zadaniem jest 
promocja uzdolnionych 
studentów i wspieranie 
wymiany kulturalno-
naukowej. Środki 
funduszu 
stypendialnego 
zgromadzono w ramach 
1% odpisu podatku od 
osób fizycznych.

88.99.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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja jest organem 
prowadzącym szkołę 
posiadającą wpis do 
ewidencji szkół i 
placówek 
niepublicznych pod 
nazwą; Dwujęzyczna 
Szkoła Podstawowa 
"Atut" ( Zaświadczenie 
nr 144/2004- ostatnia 
zmiana). Dwujęzyczna 
Szkoła Podstawowa 
Atut Fundacji Edukacji 
Międzynarodowe 
powstała w 1990 roku 
jako pierwsza 
niepubliczna szkoła na 
Dolnym Śląsku, 
założona przez grono 
wrocławian 
zainteresowanych 
edukacją 
odpowiadającą 
wyzwaniom 
współczesnego świata. 
Rodzice chcieli dla 
swoich dzieci szkoły 
przyjaznej, bezpiecznej, 
o wysokim poziomie 
nauczania, 
wykorzystującej 
inicjatywę i pasję 
dobrych nauczycieli. 
Dziś to jedna ze szkół 
we Wrocławiu o 
statusie szkoły 
dwujęzycznej oraz 
jedyna szkoła 
podstawowa ze 
statusem IB World 
School (szkoła 
światowa IB) oferująca 
renomowane IB Middle 
Years Programme.

85.20.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja jest organem 
prowadzącym 
gimnazjum posiadające 
wpis do ewidencji szkół 
i placówek 
niepublicznych pod 
nazwą "Dwujęzyczne 
Gimnazjum 
"Atut"(Zaświadczenie 
nr 143/2004). 
Dwujęzyczne 
Gimnazjum "Atut" 
Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej 
powołano w 1999 roku 
jako pierwsze we 
Wrocławiu 
dwujęzyczne 
gimnazjum, uczące w 
języku polskim i 
angielskim, a 
jednocześnie 
realizujące rozszerzony 
program języka 
niemieckiego. 
Gimnazjum realizuje 
renomowany IB Middle 
Years Programme, a 
jednocześnie ma 
uprawnienia szkoły 
publicznej MEN.Pod 
względem wyników 
egzaminów 
gimnazjalnych szkoła 
plasuje się w czołówce 
szkół Wrocławia i 
całego Dolnego Śląska

85.31.A
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja jest organem 
prowadzącym 
Niepubliczną placówkę 
oświatowo-
wychowawczą 
"Wroclaw International 
School"(Zaświadczenie 
nr 105/2010). 
"Wroclaw International 
School" (WIS) to 
placówka 
wychowawczo-
oświatowa z językiem 
angielski. w 2002 roku 
stała się naszą 
odpowiedzią na 
zapotrzebowanie 
regionu na edukację w 
języku angielskim 
prowadzoną według 
międzynarodowych 
programów i 
standardów, która 
otwierałaby drogę do 
edukacji na całym 
świecie.WIS była 
pionierem nauczania 
dla cudzoziemców na 
Dolnym śląsku. Dziś 
uczy się w niej na 
podstawie szkoły 
podstawowej ( Primary 
School) i gimnazjum 
(Middle School) ponad 
135 dzieci 
reprezentujących 
ponad 25 narodowości. 
Wis ma status IB World 
School (szkoły 
światowej IB) i realizuje 
IB Primary Years i IB 
Middle Years 
Programme. WIS jest 
także zarejestrowana 
od 2002 roku w 
międzynarodowych 
organizacjach 
zrzeszających szkoły 
międzynarodowe: 
Council of International 
School oraz European 
Council of International 
Schools - obie 
organizacje z siedzibą w 
Wielkiej Brytanii.

85.59.B
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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) 12,998,147.62 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 151,689.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,322,143.90 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 75,578.63 zł

d) Przychody finansowe 33,361.01 zł

e) Pozostałe przychody 2,415,374.21 zł

35,105.80 zł

2,122,627.44 zł

180,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 118,078.70 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20.Z Działalność gospodarcza prowadzona przez 
Fundację Edukacji Międzynarodowej jest 
działalnością prowadzoną w bardzo 
ograniczonym stopniu. Fundacja wynajmuje 
pomieszczenia sportowe w celu organizacji 
przez podmioty zewnętrzne- zajęć sportowych i 
dydaktycznych - młodzieżowym klubom 
sportowym, uczniowskim klubom koszykówki, 
studentom oraz innym osobom prywatnym. 
Fundacja także udostępnia odpłatnie 
pomieszczenia bufetu we własnym budynku dla 
podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi 
cateringowe dla uczniów szkół Fundacji. 
Działalność gospodarcza FEM jest wpisana do 
KRS a całość przychodów z działalności jest 
przeznaczona na cele statutowe Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 77,255.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,337,733.24 zł
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0.00 zł

68,078.70 zł

50,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 10,465,080.08 zł

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

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 95,445.22 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 77,255.60 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: 13,594,623.34 zł 77,255.60 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

331,325.86 zł 250.00 zł

13,251,690.39 zł 77,005.60 zł

2,658.56 zł

2,078.63 zł

6,867.69 zł

2.21 zł 0.00 zł

1 Fundusz Stypendialny zDolny Śląsk 250.00 zł

2 wyposażenie nowego campusu Fundacji 77,005.60 zł

1 Fundusz Stypendialny zDolny Śląsk 34.90 zł

2 Wyposażenie szkół FEM 3,092.60 zł

3 na szkoły ATUT 642.40 zł

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

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -179,635.99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,929,546.49 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 72,920.07 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.)

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)

98.0 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)

95.4 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 72,920.07 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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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)

17.00 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

17.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6,944,421.25 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,450,456.96 zł

3,953,197.01 zł

- nagrody

- premie

33,540.40 zł

26,754.92 zł

- inne świadczenia 436,964.63 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,493,964.29 zł

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

6,942,881.25 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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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,942,881.25 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

1,540.00 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)

11,353.44 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

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

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)

4,018.76 zł

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

11,385.00 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

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

11,691.20 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

1 XVI Konkurs Stypendialny 
Programu Stypendialnego " 
zDolny Śląsk- rok szkolny 
2016/2017

Wypłata stypendiów zdolnym 
uczniom szkół 
podstawowych,gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z obszaru 
Dolnego Śląska z małych 
miejscowości i wsi

Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego

180,000.00 zł

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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Cezary Głuszek - Prezes
Małgorzata Machowczyk - 

Członek Zarządu
Agnieszka Szajn - Członek 

Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania
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