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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica ROOSEVELTA Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-056 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
monikakocot@gazeta.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47128429000000 6. Numer KRS 0000124347
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Przewodnicząca – Monika Kocot 

Zastępca przewodniczącej – Julian Czurko 
Sekretarz – Justyna Fruzińska 
Członek – Joanna Ślósarska 
Członek – Anna Katarzyna Kronenberg

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

Przewodniczący - Mariusz Bartosiak
Zastępca przewodniczącego - Ilona Marczak
Sekretarz - Katarzyna Wielechowska

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

i) stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju młodzieży 
akademickiej podejmującej działania literackie i 
teoretycznoliterackie, 
ii) roztoczenie opieki nad młodzieżą licealną zainteresowaną 
twórczością literacką, 
iii) roztoczenie opieki nad młodzieżą pracującą i równocześnie 
uprawiającą twórczość literacką, 
iv) upowszechnianie nowych zjawisk literackich, kształtujących się 
w trakcie pracy twórczej członków Stowarzyszenia, 
v) stwarzanie warunków dla rozwoju i upowszechniania wiedzy 
teoretycznoliterackiej młodzieży, 
vi) stwarzanie możliwości dla rozwoju i ciągłej pracy twórczej 
wszystkim członkom Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 13 
listopada 2008 roku
statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje następujące działy:
58.19.Z (działalność nieodpłatna) pozostała działalność 
wydawnicza: publikacje nieperiodyczne, również w Internecie — 
katalogi wydawnictw SLKKB, plakaty, biuletyny konkursowe, itp.;
72.20.Z (działalność nieodpłatna) badania naukowe i prace 
rozwojowe z dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych — 
badania, seminaria, warsztaty, dyskusje literaturoznawcze, 
kulturoznawcze i estetyczne;
85.59.B (działalność nieodpłatna) pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — warsztaty literackie dla 
młodzieży i dorosłych;
90.03.Z (działalność nieodpłatna) artystyczna i literacka działalność 
twórcza — działania twórcze członków SLKKB;
58.11.Z (działalność odpłatna) wydawanie książek — 
niskonakładowe antologie, debiuty literackie, studia 
krytycznoliterackie i estetyczne;
94.99.Z (działalność odpłatna) działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana — organizacja 
konkursu poetyckiego, inne działania promujące twórczość literacką 
i artystyczną (w szczególności dedykowane debiutom), 
współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi w 
celu animacji i promocji twórczości literackiej.
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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

I. Organizacja i rozstrzygnięcie XX Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. 
Ba-czyńskiego. 
Protokół z posiedzenia Jury XX Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. 
Baczyń-skiego: 
Dnia 9 lutego 2011 roku odbyło się posiedzenie Jury XX Konkursu Poetyckiego 
o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w składzie: przewodniczący:  Tomasz Cieślak 
(Łódź), członkowie: Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Joanna Roszak 
(Poznań), Roman Honet (Kraków), Justyna Fruzińska (Łódź), , sekretarze:  
Michał Wróblewski i Julian Czurko. Na konkurs nadesłano 63 zestawy. I 
Nagrodę, w wysokości 1000 złotych, przyznano panu Rafałowi Baronowi z 
Gdańska za zestaw „Za późno”. II Nagrodę, w wysokości 600 złotych, przyznano 
panu Januszowi Radwańskiemu z Kolbuszowej za zestaw „Bijok mi się urwoł”, III 
Nagrodę, w wysokości 400 złotych, przyznano ex aequo pani Agacie 
Ludwikowskiej z Warszawy za zestaw „waterboy” panu Marcinowi Jurzyście z 
Torunia za zestaw „To ja zabiłem Laurę Palmer”. Dwa równorzędne 
Wyróżnienia, w wysokości 200 złotych każde, przyznano panu Pawłowi 
Podlipniakowi z Radomia za zestaw „Marlina_Mansonowa” panu Bogdanowi 
Furtakowi z Zalesia Górnego za zestaw „na zawsze”. Nagrodę TETIS, w 
wysokości 700 złotych, przyznano panu Marcinowi Czeczko z Kalisza za zestaw 
„Tytus, Romek i A’Tomek”.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród miało miejsce podczas
uroczystości w Łodzi, w Śródmiejskim Forum Kultury, 5 marca 2011 roku.

II. Organizacja spotkań autorskich (w ramach cyklu imprez warsztatowo-
promocyjnych, przygotowanego i realizowanego we współpracy z Kołem 
Młodych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – mŁÓDŹ LITERACKA):
– 5 marca 2011 w Śródmiejskim Forum Kultury odbył się wieczór autorski 
Romana Honeta połączony z promocją jego książki poetyckiej (Roman Honet, 
piąte królestwo, Biuro Literackie, Wrocław 2011);
– 5 marca 2011 w Śródmiejskim Forum Kultury odbył się wieczór autorski 
Przemysława Owczarka połączony z promocją jego poezji i prozy poetyckiej;
– 11 czerwca 2011 w Śródmiejskim Forum Kultury odbył się wieczór autorski 
Marcina Siwka połączony z promocją jego książki poetyckiej (Marcin Siwek, 
prawie dotykam, SLKKB, Łódź 2010;
– 7 listopada 2011 w Śródmiejskim Forum Kultury odbył się wieczór autorski 
Piotra Maura połączony z promocją jego książki poetyckiej (Piotr Maur, 
pogrzebowe obrzędy miłosne ceremonie,  SLKKB, Łódź 2010);
– 10 grudnia 2011 w Śródmiejskim Forum Kultury odbył się wieczór autorski 
Rafała Barona połączony z promocją jego książki poetyckiej (Rafał Baron, Listy 
do nienarodzonego dziecka, SLKKB, Łódź 2011);

III. Publikacja następujących tomów poetyckich: 
i. Adam Raczyński, Słońce Północy
Łódź 2011, ISBN 978-83-85680-70-3, Seria Poetycka 94
ii. Rafał Baron, Listy do nienarodzonego dziecka
Łódź 2011, ISBN 978-83-85680-71-0, Seria Poetycka 95

IV. Podjęcie prac warsztatowych i redakcyjnych w związku z napływającymi 
sukcesywnie propozycjami wydawniczymi.
V. Podjęcie współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów czasopisma 
literackiego „Arterie”, powołanego do życia przez mŁÓDŹ LITERACKĄ – Koło 
Młodych przy Sto-warzyszeniu Pisarzy Polskich w Łodzi. Prace członków 
Stowarzyszenia opublikowane zostały w działach: recenzji, przekładów oraz 
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poezji najnowszej.
VI. W celu realizacji zadań statutowych, podjęliśmy współpracę z Wydziałem 
Kultury Urzędu Miasta Łodzi – dofinansowanie zadania publicznego, publikacja 
tomów poezji: Adama Raczyńskiego, Słońce Północy, Łódź 2011, ISBN 978-83-
85680-70-3, Seria Poetycka 94 (Umowa nr Kul-I.3032.46.2011 zawarta w dniu 1 
sierpnia 2011) oraz Rafała Barona, Listy do nienarodzonego dziecka, Łódź 
2011, ISBN 978-83-85680-71-0, Seria Poetycka 95 (Umowa nr Kul-
I.3032.45.2011 zawarta w dniu 1 sierpnia 2011).
VII. W celu realizacji zadań statutowych, podjęliśmy współpracę z firmą 
Michalczyk i Prokop sp. z o.o. – sponsoring XX edycji Konkursu Poetyckiego o 
Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego; umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2010.
VIII. Podjęcie współpracy z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi w ramach 
inicja-tywy I Salon Ciekawej Książki, 9-11 listopada 2011 — promocja tomików 
poetyckich Stowarzyszenia.
IX. Udział w imprezie Trawniki Kultury we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, 
23 i 30 lipca 2011— promocja twórczości poetyckiej i prozatorskiej autorów 
Stowarzysze-nia, happening „Wiersz w procesie”.

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

cały kraj

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

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)

150

5

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

58.19.Z (działalność nieodpłatna) pozostała działalność 
wydawnicza: publikacje nieperiodyczne, również w Internecie — 
katalogi wydawnictw SLKKB, plakaty, biuletyny konkursowe, itp.;
72.20.Z (działalność nieodpłatna) badania naukowe i prace 
rozwojowe z dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych — 
badania, seminaria, warsztaty, dyskusje literaturoznawcze, 
kulturoznawcze i estetyczne;
85.59.B (działalność nieodpłatna) pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — warsztaty literackie 
dla młodzieży i dorosłych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 72.20.Z

58.19.Z

85.59.B

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

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)

58.11.Z (działalność odpłatna) wydawanie książek — 
niskonakładowe antologie, debiuty literackie, studia 
krytycznoliterackie i estetyczne;
94.99.Z (działalność odpłatna) działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana — 
organizacja konkursu poetyckiego, inne działania promujące 
twórczość literacką i artystyczną (w szczególności dedykowane 
debiutom), 
współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi 
w celu animacji i promocji twórczości literackiej.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.11.Z

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 5

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


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”)

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) 14,178.82 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,629.60 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.62 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 628.60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,960.00 zł

0.00 zł

2,480.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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w tym:

2,480.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,440.00 zł

390.00 zł

6,050.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

w tym:

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,629.60 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 628.60 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

1 publikacja książek poetyckich 628.60 zł
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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: 14,735.33 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

13,193.19 zł 628.60 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1,542.14 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)

1 publikacja tomu poetyckiego Rafała Barona i Adama Raczyńskiego 628.60 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła 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

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

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 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)
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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

14.00 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

9.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 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
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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

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

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Dofinansowanie zadania publicznego: publikacja tomu poezji Adama Raczyńskiego, 
Słońce Północy, Łódź 2011, ISBN 978-83-85680-70-3, Seria Poetycka 94 (Umowa 
nr Kul-I.3032.46.2011 zawarta w dniu 1 sierpnia 2011 pomiędzy Miastem Łódź, 
reprezentowanym przez Pr

1,240.00 zł

2 Dofinansowanie zadania publicznego: publikacja tomu poezji Rafała Barona, Listy 
do nienarodzonego dziecka, Łódź 2011, ISBN 978-83-85680-71-0, Seria Poetycka 
95 (Umowa nr Kul-I.3032.45.2011 zawarta w dniu 1 sierpnia 2011 pomiędzy 
Miastem Łódź, reprezentowa

1,240.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 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

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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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