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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. WERGILIUSZA Nr domu 2C Nr lokalu 3

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-461 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail creo@centrumcreo.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63465472000000 6. Numer KRS 0000218555

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

Ryszard Michalski PREZES ZARZĄDU TAK

Małgorzata Cieślak WICEPREZES TAK

Izabela Kleczyńska CZŁONEK ZARZĄDU TAK

Aleksandra Michalska 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

Paulina Mikołajczak CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

Anna Kantorczyk CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

Dawid Drobnić CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CREO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej, 
kształtowanie postaw wolontariackich oraz wspieranie społecznej 
aktywności obywateli z różnych grup społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 
szczególności celami Stowarzyszenia są:
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność charytatywna;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;
- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
- promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie programów edukacyjnych w placówkach przedszkolnych i 
szkolnych
- organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji
- organizowanie akcji, wydarzeń, kwest, aukcji o charakterze edukacyjnym, 
społecznym, charytatywnym
- prowadzenie działalności wydawniczej
- realizację kampanii informacyjnych, społecznych oraz medialnych
- organizację konkursów, plebiscytów
- nadawanie odznaczeń i honorów
- kształtowanie polityki społecznej i edukacyjnej
- kreowanie odpowiedzialności społecznej
- promocję i organizowanie wolontariatu
- współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
- współpracę ze środowiskiem szkolnym i akademickim

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2016 roku Stowarzyszenie podejmowało szereg różnorodnych działań. Ich odbiorcami były 
praktycznie wszystkie grupy społeczne - dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze. Prowadzone były 
zarówno działania długoterminowe (np. programy edukacyjne WIELKODUCHY i WOLONTARIAT Z 
KLASĄ, KLUB STARSZAKI, AKADEMIA AKTYWNYCH ANIMATORÓW) oraz akcyjne (np. Finał WOŚP). 
Łącznie w nasze działania zaangażowało się ponad 1600 osób. Podjęliśmy współpracę z blisko 100 
organizacjami, instytucjami i szkołami.

Priorytetem w działalności CREO jest prowadzenie działań w obszarze edukacji obywatelskiej. Z tą myślą 
stworzyliśmy dwa programy edukacyjne: WIELKODUCHY oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ, w których 
zaznajamiamy dzieci i młodzież z ideą wolontariatu oraz aktywizujemy ich do pracy społecznej. Dzięki 
naszym programom już setki młodych wolontariuszy zaczęły pomagać potrzebującym, czerpiąc z tego 
ogromną satysfakcję i radość, zdobywając nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To ogromny i 
bezcenny kapitał na przyszłość dla całego naszego społeczeństwa. Wierzymy, że im mocniej będziemy 
rozwijać ideę wolontariatu wśród najmłodszych tym większa jest szansa, że jeżeli my kiedyś będziemy 
w potrzebie to znajdą się osoby dla których nie będziemy obojętni. Wierzymy, że w każdym z nas jest 
Wielkoduch – trzeba mu tylko pomóc rozwinąć pelerynę i wskazać gdzie oraz w jaki sposób można 
pomagać potrzebującym. Bo fajnie jest pomagać.

PROGRAM WIELKODUCHY W 2016 ROKU
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Program edukacyjny WIELKODUCHY dedykowany jest dla szkół podstawowych. Założeniem programu 
jest zaciekawienie dzieci ideą wolontariatu i zaangażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz 
potrzebujących. W ten sposób dzieci w praktyce poznają, że własną pracą mogą zmieniać świat na 
lepsze. W ramach programu wspieramy szkoły podstawowe w budowaniu trwałych struktur 
wolontariackich jakimi są Szkolne Kluby Wielkoducha.  W tym celu szkolimy nauczycieli na opiekunów 
Klubu Wielkoducha i asystujemy im przy prowadzeniu działań społecznych z dziećmi. W ramach 
programu powstał również poradnik dla nauczycieli „Zobacz w sobie Wielkoducha”, w którym zawarte 
są cenne porady i scenariusze zajęć przygotowujące dzieci do roli Wielkoduchów. Stworzona została 
również dedykowana programowi strona internetowa www.wielkoduchy.pl, która zawiera szczegółowe 
informacje o realizowanych działaniach.

W 2016 roku w ramach programu WIELKODUCHY realizowany był jeden projekt programowy. Jego 
realizacja rozpoczęła się 1 września 2014 roku i trwała do końca kwietnia 2016 roku. Projekt p.n. 
„WIELKODUCHY - program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych” był współfinansowany ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). 
Kwota dotacji wyniosła: 312 777 zł. Patronat nad przedsięwzięciem objęło: Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Prezydent Miasta Poznania.  
Patronat medialny nad projektem objęły: TVP Poznań, WTK, Gazeta Wyborcza, Radio Merkury, 
epoznan.pl, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl i Puls Poznania. Projekt realizowany był na terenie 
Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w 2016 roku program Wielkoduchy wspierany był również ze 
środków oraz Fundacji INEA oraz Fundacji WARBUD "Warto pomagać.

Osiągnięcia programu WIELKODUCHY w 2016 roku: 

• 38 szkół podstawowych z wielkopolski włączonych do programu, 
• ponad 800 dzieci zostało Wielkoduchami, 
• 38 nauczycieli/wychowawców ze szkół podstawowych było opiekunami Wielkoduchów 
• kilkadziesiąt lokalnych instytucji/organizacji społecznych, otrzymało wsparcie w postaci inicjatyw 
społecznych, realizowanych przez uczniów i uczennice szkół podstawowych, będących uczestnikami 
Projektu. 
•  łącznie Szkolne Kluby Wielkoducha zorganizowały blisko 100 inicjatyw wolontariackich

W 2016 roku podjęliśmy współpracę z 38 szkołami podstawowymi:
•  Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
•  Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu
•  Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
•  Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu
•  Szkoła Podstawowa w Iwnie
•   Szkoła Podstawowa nr 57 w Poznaniu
•  Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu 
•  Szkoła Podstawowa w Czempiniu
•  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 w Pile
•  Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach
•  Szkoła Podstawowa z Siekierek Wielkich
•  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Pamiątkowie
•  Szkoła Podstawowa w Stęszewie
•  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lotyniu
•   Szkoła Podstawowa w Margoninie
•  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie
•  Szkoła Podstawowa w Starym Mieście
•  Szkoła Podstawowa w Golinie
•  Szkoła Podstawowa numer 6 w Koninie
•  Szkoła Podstawowa numer 9 w Koninie
•   Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu
•  Szkoła Podstawowa  w Zespole Szkół nr 1 w Krotoszynie 
•   Szkoła Podstawowa w Siedlisku
•  Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim
•   Szkoła Podstawowa w Mchach
•   Szkoła Podstawowa w Radolinie
•   Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu
•  Szkoła Podstawowa w Komornikach
•  Szkoła Podstawowa w Jerzykowie
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•  Szkoła Podstawowa w Górznej
•  Szkoła Podstawowa w Zalesiu
•  Szkoła Podstawowa w Czaczu
•  Szkoła Podstawowa w Paczkowie
•        Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach
•  Szkoła Podstawowa nr 2 W Kole
•  Szkoła Podstawowa nr 5 w Lesznie
•        Szkoła Podstawowa nr nr 17 w Kaliszu
•        Szkoła Podstawowa w Mikorzynie

W ramach programu nauczyciele, objęci wcześniej wsparciem w postaci szkoleń, przygotowali wraz ze 
swoimi uczniami akcje wolontariackie, angażującą w działania na rzecz innych. Adresatem działań były 
wybrane instytucje społeczne/organizacje pozarządowe. Każda z inicjatyw miała na celu pokazanie 
dzieciom, jak ważna jest bezinteresowność i działania pomagające potrzebującym. Przez cały czasu 
trwania Projektu, szkoły mogły liczyć na wsparcie CREO, jak również sztabu wolontariuszy. W ramach 
projektów CREO zapewnia materiały niezbędne do realizacji inicjatyw (np. materiały plastyczne itp.). 
Łącznie w 2016 roku w ramach projektów zrealizowanych zostało blisko 100 inicjatyw społecznych dla 
wybranych organizacji/instytucji potrzebujących wsparcia.

W ramach programu podjęliśmy również współpracę z Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ 
DALEJ oraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności. Przedstawiciele obu organizacji partnerowali 
przedsięwzięciu i wsparli nas merytorycznie na szkoleniach oraz w publikacji dla nauczycieli. 

Projekt był również mocno promowany w mediach. W 2016 roku ukazało się kilkadziesiąt materiałów w 
mediach – wśród nich artykuły w mediach drukowanych i elektronicznych oraz audycje radiowe. 

Pod adresem www.wielkoduchy.pl stworzona została strona internetowa, która zawiera szczegółowe 
informacje o działaniach podejmowanych w ramach programu i jest dedykowana do programu 
WIELKODUCHY. Z kolei pod adresem www.facebook.com/wielkoduchy został stworzony profil 
programu, który w 2016 roku polubiło ponad 1100 osób.

PROGRAM WOLONTARIAT Z KLASĄ W 2016 ROKU

Program edukacyjny WOLONTARIAT Z KLASĄ dedykowany jest dla szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Założeniem programu jest wsparcie szkół w tworzeniu Klubów Wolontariatu. W 
tym celu przygotowany został specjalny program szkoleniowy dla nauczycieli, który przygotowuje ich 
do pełnienia roli opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu, oraz stworzony został poradnik dla 
nauczycieli zawierający cenne wskazówki jak profesjonalnie organizować wolontariat w szkole. W 
ramach programu CREO zapewnia szkołom wsparcie w postaci Animatorów Wolontariatu, którzy 
pomagają opiekunom rozwijać Kluby Wolontariatu w szkołach. Efektem tej współpracy jest szereg 
inicjatyw społecznych, w których organizację zaangażowana młodzież z SKW. Pod adresem 
www.wolontariat.eu stworzona została strona internetowa, która zawiera szczegółowe informacje o 
działaniach podejmowanych w ramach programu.

W 2016 roku w ramach programu WOLONTARIAT Z KLASĄ realizowane były dwa projekty programowe:
WOLONTARIAT Z KLASĄ – program rozwoju aktywności społecznej gimnazjalistów" realizowany w 30 
szkołach gimnazjalnych z Wielkopolski. Dotacja z Programu Obywatele dla Demokracji 337 570 zł. 
Projekt realizowany był od 2 lutego 2015 roku i trwał do 30 kwietnia 2016 roku.
Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Wojewoda Wielkopolski, Marszałek, Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty i 
Prezydent Miasta Poznania.
Patronat medialny: Radio Merkury, Gazeta Wyborcza, Telewizja WTK, Radio Emaus, Czasopismo 
FILANTROP, portal epoznan.pl, portal kampaniespoleczne.pl oraz portal wozkowicze.pl
Partnerem projektu była Fundacja PODAJ DALEJ. Projekt wspierany był również przez Centrum Inicjatyw 
Senioralnych oraz Wielkopolski Bank Żywności.

Drugi projekt w ramach programu "WOLONTARIAT Z KLASĄ" był realizowany z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany był od 1 września 2016 roku i potrwa do 30 czerwca 2017 
roku. W projekcie uczestniczy 20 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski. Projekt realizowany 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Patronat 
medialny nad projektem objęły TVP Poznań, Gazeta Wyborcza, Radio ESKA, Radio Afera, portal 

Druk: NIW-CRSO 4



wozkowicze.pl Kwota dotacji 147 290 zł.

Osiągnięcia programu WOLONTARIAT Z KLASĄ w 2016 roku: 
•  52 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Wielkopolski włączyły się do programu, 
•  ponad 800 chłopców i dziewcząt zostało wolontariuszami, 
•  52 nauczycieli/wychowawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było opiekunami 
wolontariuszy,
• Przeprowadzenie ponad 100 warsztatów dla młodzieży (warsztaty z wózkiem inwalidzkim, warsztaty z 
kombinezonem starości, spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, warsztat na temat starości)
• Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli
• kilkadziesiąt lokalnych instytucji/organizacji społecznych, otrzymało wsparcie w postaci inicjatyw 
społecznych, realizowanych przez uczniów i uczennice
•  łącznie Szkolne Kluby Wolontariatu zorganizowały ponad 100 inicjatyw wolontariackich
• zorganizowanie seminarium pn" Wolontariat w edukacji" w dniu 12 kwietnia 2016 roku w WUW w 
Poznaniu

Szkoły uczestniczące w programie WOLONTARIAT Z KLASĄ w 2016 roku:
• Gimnazjum w Czaczu
• Gimnazjum w Pecnej 
• Zespół Szkół nr 1 (Gimnazjum nr 66 w Poznaniu)
• Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu
• Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu
• Gimnazjum nr 11 w Poznaniu
• Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej
• Niepubliczne Gimnazjum Keglik w Środzie Wielkopolskiej
• Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
• Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie
• Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
• Miejskie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży
• Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie
• Gimnazjum im. Prof. Stanisława Kielicha w Borowie
• Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie
• Gimnazjum im. Ks. O. Kopczyńskiego w Czerniejewie
• Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim
• Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
• Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie
• Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Margoninie
• Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
• Gimnazjum w Grzegorzewie
• Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie
• Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie
• I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu
• Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół w Liścu Wielkim
• Gimnazjum Specjalne nr 4 w Wolsztynie
• Gimnazjum w Zespole Szkół w Iwnie
• Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim
• Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu
• Gimnazjum im. Jana Pawła w Mikorzynie
•  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu
•  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i 
Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 
•  Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu
•  Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
•  Zespół Szkół im. gen T. Kutrzeby w Obornikach
• I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich W Wągrowcu 
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu
• Zespół Szkół nr 1 w Liskowie
• I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu
• Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
• Liceum Ogólnokształcące i. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
• Zespół Szkół Technicznych im. gen. Prof. S. Kaliskiego w Turku
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• V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
• Zespół Szkół nr 2 w Swarzędz, II LO im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu
• Zespół Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela nr 6 w Poznaniu
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
• Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w Poznaniu
• Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 

Specjalnie dla nauczycieli pełniących rolę opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu przeprowadzone 
zostały dwa szkolenia. Celem warsztatów było zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w 
obszarze pracy z młodzieżą i profesjonalnego prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariatu. Program 
szkolenia objął następujące zajęcia  (warsztaty): organizowanie pracy SKW, rekrutacja, motywacja 
uczniów, promocja  działań SKW w szkole i wśród rodziców, realizacja działań przez SKW (w tym mini 
projektów i mini kampanii),  zajęcia o wolontariacie. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji działań w ramach wolontariatu, jak również w 
pracy z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu zaktualizowana została publikacja „Budowanie Szkolnych Klubów Wolontariatu”. 
Jest to praktyczny przewodnik po tworzeniu i rozwijaniu działalności Szkolnych Klubów Wolontariatu. 
Naszą intencją było zgromadzenie podstawowych informacji, niezbędnych nauczycielom angażującym 
się w opiekę nad Klubami. Poszczególne rozdziały poruszają tematykę motywowania uczniów do 
działań wolontariackich, prezentują podstawy formalnego organizowania SKW w szkołach, przybliżają 
metodę pracy projektem i podstawy promocji działalności wolontariackiej. Wśród autorów publikacji 
można wymienić  osoby  doświadczone w realizacji działań w ramach wolontariatu, jak również w pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie projektu młodzież skupiona w ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu, pod opieką 
koordynatora Klubu, przygotowała inicjatywy wolontariackie na rzecz innych. 

Adresatem działań były wybrane instytucje społeczne/organizacje pozarządowe, będące również 
uczestnikiem Projektu. Typ inicjatywy wybierany był przez opiekuna SKW przy wsparciu CREO i po 
nawiązaniu kontaktu z wytypowaną instytucją/organizacją społeczną. Przez cały czasu trwania Projektu, 
szkoły mogły liczyć na wsparcie CREO. Na potrzeby projektu zorganizowano również materiały (typu 
materiały biurowe, plastyczne itp.) niezbędne do przygotowania inicjatyw przez młodzież. Łącznie w 
ramach projektu przeprowadzono blisko sto inicjatyw społecznych.

W ramach programu podjęliśmy również współpracę z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ 
DALEJ, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności. 

Pod adresem www.wolontariat.eu stworzona została strona internetowa, która zawiera szczegółowe 
informacje o działaniach podejmowanych w ramach programu i jest dedykowana do programu 
WOLONTARIAT Z KLASĄ. Program był również mocno promowany w mediach. W 2016 roku ukazało się 
kilkanaście materiałów w mediach – wśród nich artykuły w mediach drukowanych i elektronicznych.

STARSZAKI - KLUB WOLONTARIATU OSÓB STARSZYCH W 2016 ROKU

W ramach projektu seniorzy średnio raz w tygodniu spotykali się w biurze CREO i tworzyli rękodzieła, 
które przekazywane były na rzecz organizacji pozarządowych lub instytucji społecznych. W trakcie 
działań wsparcie otrzymało kilka takich podmiotów. W działania włączyło się kilkudziesięciu 
poznańskich seniorów (w tym mieszkańcy dwóch poznańskich Domów Pomocy Społecznej – DPS 
UGORY oraz DPS BUKOWSKA). Projekt był realizowany przy współpracy z Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Działania Klubu Starszaka będą kontynuowane również w kolejnym roku.

AKADEMIA AKTYWNYCH ANIMATORÓW W 2016 ROKU

W 2016 roku w ramach CREO działała również AKADEMIA AKTYWNYCH ANIMATORÓW. Powstała w 
odpowiedzi na potrzeby osób (głównie studentów), którzy pragną zdobyć specjalistyczną  wiedzę i 
doświadczenie wolontariackie, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy 
zawodowej.  Jest to miejsce w którym pod okiem naszych Trenerów,  osoby wiążące przyszłość w pracy 
z dziećmi i młodzieżą oraz osoby mające zamiłowanie do działań prospołecznych mają możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności.  Animatorzy przechodzą i przechodzić będą przez cały rok 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1600

100

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)

akademicki szereg ciekawych szkoleń, a równolegle razem z nami mają możliwość współprowadzić 
zajęcia w ramach  naszych programów i projektów, zdobywając bezcenne doświadczenia. W działania 
Akademii włączyło się 10 osób. 

DZIAŁALNOŚĆ AKCYJNA STOWARZYSZENIA W 2016 ROKU

- SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W 2016 roku, poza działalnością projektową CREO włączyło się również w organizację własnego Sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udział w tej akcji już od wielu lat jest na stale wpisany w 
kalendarz naszej organizacji. Własny Sztab prowadzimy bowiem corocznie od 15 Finału WOŚP (tj. od 
2007 roku).

Sztab CREO w dniu 10 stycznia 2016 roku zorganizował już dziesiąty z kolei Finał Orkiestry. Łącznie w 
działania sztabu zaangażowao się blisko 170 wolontariuszy. Tym razem  nasi Wolontariusze kwestowali 
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. 

Ostatecznie zebraliśmy ponad 54 tysięce złotych! Siedziba sztabu mieściła się przy ul. Sienkiewicza 13/3, 
a sponsorem głównym Sztabu była firma Arvato. 

Finał był wyjątkowy gdyż w ramach współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych po raz kolejny w 
działania naszego sztabu aktywnie włączyli się poznańscy seniorzy. Dzięki temu w  sztabie CREO 
wolontariat jest międzypokoleniowy!

Poza kwestowaniem nasz Sztab po raz drugi w historii podjął się również organizowania aukcji 
internetowych. Wystawialiśmy rękodzieła wykonywane przez seniorów. Łącznie wystawionych zostało 
kilkadziesiąt przedmiotów, z których uzyskaliśmy kolejne środki.

Powyższy zakres działań został przeprowadzony w ramach społecznego udziału członków stowarzyszenia 
CREO.

Jednocześnie w październiku 2016 roku Stowarzyszenie CREO uzyskało zgodę na utworzenie Sztabu 
również w ramach kolejnego Finału WOŚP, który będzie miał miejsce w styczniu 2017 roku. W ramach 
przygotowań do kolejnego Finału CREO podjęło współpracę z Centrum Inicjatyw Senioralnych w 
Poznaniu. Zgodnie z ustaleniami wolontariusze-seniorzy będą ponownie wspierać wolontariacko pracę 
sztabu WOŚP utworzonego przy CREO. Po raz kolejny będziemy również organizować internetowe 
aukcje.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

W 2016 roku CREO w 
ramach dwóch 
programów edukacyjnych 
WIELKODUCHY oraz 
WOLONTARIAT Z KLASĄ, 
wsparło 90 szkół (38 szkół 
podstawowych, 32 szkół 
gimnazjalnych, 20 szkół 
ponadgimnazjalnych) w 
stworzeniu trwałych 
struktur wolontariatu - tj. 
Szkolnych Klubów 
Wielkoducha (w szkołach 
podstawowych) i 
Szkolnych Klubów 
Wolontariatu (w 
gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych). 
CREO przeszkoliło również 
i asystowało w pracy 
opiekunów tych Klubów 
(łącznie 90 nauczycieli). 
Ponadto w szkołach CREO 
przeprowadziło liczne 
warsztaty edukacyjne dla 
dzieci (np. zajęcia o 
wolontariacie, o starości, 
o niepełnosprawności, 
zajęcia z wózkiem 
inwalidzkim i 
kombinezonem starości). 
Wszystko po to aby 
rozwijać ich kreatywność i 
angażować w działania 
prospołeczne. Ponadto w 
dniu 12 kwietnia 2016 
roku w budynku 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odbyło 
się seminarium 
poświęcone zagadnieniu 
Wolontariat w edukacji w 
którym uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób - 
nauczyciele, dyrektorzy 
czy edukatorzy. Uczestnicy 
dowiedzieli się jak 
organizować działania 
wolontariackie w 
szkołach.

85.59.B

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 i organizacja 
wolontariatu

Priorytetem w działalności 
CREO jest prowadzenie 
działań w obszarze 
edukacji obywatelskiej. Z 
tą myślą stworzyliśmy dwa 
programy edukacyjne: 
WIELKODUCHY oraz 
WOLONTARIAT Z KLASĄ, 
w których zaznajamiamy 
dzieci i młodzież z ideą 
wolontariatu oraz 
aktywizujemy ich do pracy 
społecznej. W 2016 roku 
do obu programów 
przystąpiło łącznie 90 
szkół (38 szkół 
podstawowych, 32 szkół 
gimnazjalnych, 20 szkół 
ponadgimnazjalnych), w 
których pod naszym 
okiem w pracę 
wolontariacką 
zaangażowało się blisko 
1600 uczniów i uczennic 
wspierając kilkadziesiąt 
organizacji/instytucji 
społecznych. Ponadto w 
ramach CREO w 2016 roku 
działał Klub Starszaka – 
miejsce w którym osoby 
starsze mogą 
zaangażować się w 
działania wolontariackie. 
W ramach projektu 
seniorzy średnio raz w 
tygodniu spotykali się w 
biurze CREO i tworzyli 
rękodzieła, które 
przekazywane były na 
rzecz organizacji 
pozarządowych lub 
instytucji społecznych. W 
trakcie działań wsparcie 
otrzymało kilka takich 
podmiotów. Łącznie w 
projekt zaangażowało się 
kilkudzisięciu seniorów (w 
tym mieszkańcy dwóch 
poznańskich Domów 
Pomocy Społecznej – DPS 
UGORY oraz DPS 
BUKOWSKA).

94.99.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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

W 2016 roku 
Stowarzyszenie CREO 
wspierało dzieci i młodzież 
tworząc w szkołach do 
których uczęszczają 
Szkolne Kluby 
Wolontariatu (w 32 
gimnazjach i 20 szkołach 
ponadgimnazjalnych) i 
Szkolne Kluby 
Wielkoducha (w 38 
szkołach podstawowych). 
Dzięki temu dzieci i 
młodzież pod okiem 
specjalistów z CREO mogli 
poznawać świat 
wolontariatu i angażować 
się w działania na rzecz 
innych - zdobywając nowe 
umiejętności i wiedzę. 
Ponadto w szkołach 
zostały utworzone Klubu 
Wielkoducha i 
Wolontariatu, i dzieci i 
młodzież mają dzięki temu 
zapewnioną możliwość 
uczestniczenia w 
kolejnych wolontariackich 
inicjatywach. Łącznie w 
działania włączyło się 
blisko 1600 uczniów i 
uczennic.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej W ramach działalności 
odpłatnej pożytku 
publicznego w 2016 
roku CREO 
zorganizowało akcję 
charytatywną 
WIELKODUCHY, która 
jest również 
kontynuowana w 2017 
roku.

Jest to akcja w którą 
włączyły się szkoły 
podstawowe działające 
w programie 
WIELKODUCHY. W 
ramach akcji każdy z 
naszych małych 
wolontariuszy ma za 
zadanie własnoręcznie 
wykonać jedną 
maskotkę Wielkoducha. 
Następnie maskotki 
zostają wystawiane na 
aukcje charytatywne a 
uzyskany z nich dochód 
zostanie przeznaczony 
na zakup materiałów i 
narzędzi dydaktycznych 
dla niewidomych dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego dla 
dzieci Niewidomych w 
Owińskach. Wśród 
zakupionych 
materiałów mogą być 
przykładowo maszyny 
czy kalkulatory 
brailowskie oraz 
powiększalniki - 
wszystko zależy jednak 
od ilości zebranych 
funduszy, czyli tego ile 
maskotek znajdzie swój 
nowy dom. Co ważne 
pomiędzy 
Stowarzyszeniem i 
Ośrodkiem została w 
tym zakresie podpisana 
stosowna umowa o 
współpracy.

94.99.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) 309 213,11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 266 012,80 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 555,32 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 42 116,99 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 528,00 zł

0,00 zł

71 050,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 545,00 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

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

70.22.Z W ramach działalności gospodarczej w 2016 
roku Stowarzyszenie CREO organizowało dla 
różnych firm/jednostek z całej Polski warsztaty i 
szkolenia, zwiększając w ten sposób 
kompetencje ich pracowników. W szczególności 
były to działania związane z przygotowaniem 
pracowników tych firm do otwartości i empatii 
na potrzeby osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami. Konkretne potrzeby w 
takich tematach były związane z profilem firmy / 
jednostki. Niektóre w swoich szeregach mają 
coraz więcej osób starszy, a inne chcą 
zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. 
Działalność prowadzona była także poprzez 
doradzanie i asystę firmom we wprowadzaniu w 
swoje struktury tematyki CSR oraz rozwijaniu 
wolontariatu pracowniczego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 844,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 71 050,00 zł
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30,00 zł

10 985,00 zł

4 530,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 220 773,61 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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 550,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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: 287 868,24 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

249 462,27 zł 0,00 zł

555,32 zł 0,00 zł

25 485,68 zł

3 473,98 zł

8 889,79 zł

1,20 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 16 631,31 zł

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.)

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)

4,0 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)

2,6 etatów

10,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 16 631,31 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

92 638,55 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.1. Organizacja posiada członków

15,00 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)

15,00 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

15,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 135 640,86 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

60 160,96 zł

60 160,96 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 75 479,90 zł

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

122 305,03 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 122 305,03 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

13 335,83 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)

1 614,55 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)

512,27 zł

16,00 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

4,00 osób

12,00 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)

10,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

10,00 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

6 335,57 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)

Wynagrodzenie wykazane w punkcie 4 obejmuje wypłaty 
wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych 
i dotyczy wyłącznie wynagrodzeń w ramach realizowanych 
projektów w zakresie działalności pożytku publicznego. 
Członkowie organu zarządzającego oraz kontroli pełnią 
swoje funkcje nieodpłatnie i nie pobierają z tego tytułu 
żadnych wynagrodzeń. Umowy z członkami zarządu 
podpisywane są przez przedstawiciela organu 
nadzorującego. Osoby zatrudnione będące członkami 
zarządu są zatrudniane wg takich samych stawek jak 
pozostałe osoby, w przeliczeniu na wymiar etatu, a ich 
kwalifikacje spełniają wymagania na danym stanowisku. 
Wynagrodzenia wykazane w punkcie 7 wykazują niski 
poziom w wyniku uśrednienia - podział przez liczbę 
wszystkich osób z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. 
Faktycznie były osoby, które współpracowały przez cały 
rok, ale były również osoby, z którymi współpraca była tylko 
jednorazowa.

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

5 269,29 zł

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

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)

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

organizacji

Ryszard Michalski
Małgorzata Cieślak
Izabela Kleczyńska

Aleksandra Michalska
2017-07-16

Data wypełnienia sprawozdania

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
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