
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WAŁBRZYCH

Powiat WAŁBRZYSKI

Ulica BEETHOVENA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość WAŁBRZYCH Kod pocztowy 58-300 Poczta WAŁBRZYCH Nr telefonu 746662200

Nr faksu 746662201 E-mail 
merkury@merkury.org.pl

Strona www www.merkury.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-08-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 89151902500000 6. Numer KRS 0000191584

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

Waldemar Weihs Prezes Zarządu TAK

Marta Sys 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

Maciej Strzelecki Przewodniczący Rady TAK

Ewa Wiśniewska Członkini Rady TAK

Artur Mazurkiewicz Członek Rady TAK

FUNDACJA "MERKURY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa,
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5) działalności charytatywnej,
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej,
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
22) turystyki i krajoznawstwa,
23) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej,
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
27) ratownictwa i ochrony ludności,
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
31) promocji i organizacji wolontariatu,
32) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
34) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
35) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
36) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
37) działalności wspomagającej merytorycznie, technicznie lub finansowo 
na rzecz organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 
późniejszymi zmianami), w zakresie określonym w pkt 1-36.

1.FUNDACJA REALIZUJE CELE STATUTOWE INICJUJĄC I WSPIERAJĄC 
(ORGANIZACYJNIE, RZECZOWO LUB FINANSOWO): a)ORGANIZOWANIE I 
FINANSOWANIE AKCJI SPOŁECZNYCH, SEMINARIÓW, SYMPOZJÓW, 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

DYSKUSJI, KONFERENCJI, WYKŁADÓW, ODCZYTÓW, SZKOLEŃ,
WARSZTATÓW, TRENINGÓW, KONKURSÓW I PLEBISCYTÓW ORAZ INNYCH 
FORM PRZEKAZYWANIA WIEDZY, b)PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
PUBLICYSTYCZNEJ I INFORMACYJNEJ, W TYM W DRODZE WYDAWANIA 
KSIĄŻEK, CZASOPISM, BROSZUR I WYDAWNICTW SPECJALNYCH, TAK?E W 
WERSJI ELEKTRONICZNEJ, c)PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ WRAŻLIWOŚCI NA WARTOŚCI
HUMANISTYCZNE I PROSPOŁECZNE, d)ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE 
ZAKUPU WYPOSAŻENIA POTRZEBNEGO DO FUNKCJONOWANIA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH I 
ZDROWOTNYCH, e)ORGANIZOWANIE ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH I
RZECZOWYCH, f)ORGANIZOWANIE LUB WSPÓŁORGANIZOWANIE I
FINANSOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, g)UDZIELANIE, ORGANIZOWANIE LUB 
WSPÓŁORGANIZOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ, SZCZEGÓLNIE OSOBOM 
ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, h)REALIZACJA
PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH SŁUŻĄCYCH KRZEWIENIU W RÓŻNYCH 
KRĘGACH SPOŁECZNYCH WIEDZY NA TEMAT MECHANIZMÓW
RYNKOWYCH, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZAPOBIEGANIA 
BEZROBOCIU,INSTYTUCJI DEMOKRACJI, PRAW OBYWATELSKICH, A TAKŻE 
PROPAGOWANIU POSTAWY OBYWATELSKIEJ ORAZ EKONOMICZNEJ 
SAMODZIELNOŚCI I INICJATYWY, i)ORGANIZOWANIE AKCJI ZBIERANIA 
PODPISÓW DO WŁADZ W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA j) 
ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE POMOCY STYPENDIALNEJ DLA 
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIE?Y LUB DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z
REJONÓW ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM, k)FINANSOWANIE KOSZTÓW 
LECZENIA OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH UTRATĄ ZDROWIA LUB
ŻYCIA, l)PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO−WYCHOWAWCZYCH, 
PRZEDSZKOLI, OPIEKI NAD DZIEĆMI, m)PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI,
ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE AKCJI ORAZ KAMPANII SPOŁECZNYCH 
MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH, ZMIANY ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ 
KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH, PATRIOTYCZNYCH, 
ANTYKORUPCYJNYCH. 2.OPRÓCZ REALIZACJI INICJOWANYCH PRZEZ SIEBIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ, FUNDACJA WSPÓŁDZIAŁA Z INNYMI INSTYTUCJAMI, 
ORGANIZACJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI, SPÓŁDZIELNIAMI SOCJALNYMI I 
OSOBAMI FIZYCZNYMI DLA OSIĄGANIA WSPÓLNYCH CELÓW
STATUTOWYCH. WSPÓŁDZIAŁANIE TO MOŻE MIEĆ CHARAKTER 
WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO, CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO 
FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ALBO POMOCY W UZYSKANIU
NIEZBĘDNYCH FUNDUSZY Z INNYCH ZRÓDEŁ. 3. FUNDACJA REALIZUJE 
CELE STATUTOWE TAK?E POPRZEZ CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH 
ZRZESZAJ¶CYCH POLSKIE I ZAGRANICZNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 
O CELACH STATUTOWYCH ZBIEŻNYCH LUB TOŻSAMYCH Z CELEM
FUNDACJI. 4. FUNDACJA MOŻE TAKŻE INICJOWAĆ POWSTAWANIE ORAZ 
UCZESTNICZYĆ I WSPÓŁPRACOWAĆ W PARTNERSTWACH, KTÓRYCH 
CELEM JEST REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI. 5. W RAMACH 
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJA MOŻE INICJOWAĆ
POSTĘPOWANIA I PRZYSTĘPOWAĆ DO POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ 
PRZED ORGANAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ ORGANAMI
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W CHARAKTERZE ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ 
W SPOSÓB I NA ZASADACH OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISACH PRAWA. 6. W RAMACH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 
FUNDACJA MOŻE REALIZOWAĆ ZADANIA ZLECANE PRZEZ ORGANY ORAZ 
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 7. FUNDACJA REALIZUJE CELE
STATUTOWE POPRZEZ ODPŁATNĄ I NIEODPŁATNĄ DZIAŁALNOŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO. 8. FUNDACJA MA PRAWO ZAKŁADAĆ INNE 
FUNDACJE LUB SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE 
POŻYTKU PUBLICZNEGO. 9. FUNDACJA MOŻE PROWADZIĆ TAKŻE 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WSPIERAJĄCĄ REALIZACJĘ CELÓW 
STATUTOWYCH. 10. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE STATUTOWE
TAKŻE POPRZEZ INNE FORMY DOZWOLONE PRAWEM. DLA OSIĄGNIĘCIA 
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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)

550

170

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

SWOICH CELÓW FUNDACJA MOŻE: − UDZIELAĆ ZWROTNE LUB 
BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE LUB FINANSOWANIE, − UŻYCZAĆ
SWOJEGO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO, − PRZYZNAWAĆ
NAGRODY I STYPENDIA WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OSÓB PRAWNYCH 
ORAZ INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO SCI PRAWNEJ
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZBIEŻNĄ Z CELAMI FUNDACJI.

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Wymiana interkultularna młodzieży oraz kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą; 2. Wspomaganie 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 4. Inicjatywy wolontarystyczne (kształcenie wolontariuszy, pracy z 
młodzieżowymi liderami); 3. Kształcenie kadry pracującej z podopiecznymi (nauczycieli, pedagogów, 
psychologów, pracowników 1.1. Opis głównych działań podjętych socjalnych, kuratorów sądowych, 
policjantów, pracowników służb pracujących z bezrobotnymi i przez przez organizacją przedstawicieli 
administracji); 4. Inkubowanie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych; 5. Wspieranie 
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich swiadcząc usługi w zakresie informacji, 
poradnictwa, szkoleń, integracji sektora pozarządowego, inicjowania współdziałania z władzami
publicznymi, wykorzystywania nowoczesnych technologii, a także tworzenie regionalnych ośrodków; 6.
Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, a także ich rodzin; 7. Wspomaganie 
procesów tworzenia spółdzielni socjalnych i przedsiębiorczości społecznej w 
organizacjachpozarządowych; 8. Aktywizacja obywatelska i społeczności lokalnych; 9. Tworzenie 
programów strukturalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych (np. tworzenie koalicji na rzecz 
rozwiązywania problemów uzależnień, tworzenie grup wsparcia osób pracujących z podopiecznymi, 
budowanie lokalnych i regionalnych programów rozwiązywania problemów społecznych); 10. 
Budowanie koalicji i struktur związkowych organizacji pozarządowych oraz tworzenie programów 
współdziałania z administracja publiczną w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych/regionalnych.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Regionalny Ośrodek
Wspierania Ekonomii
Społecznej. W ramach
ośrodka Fundacja
udziela doradztwa
ogólnym (zakładania
podmiotów ekonomii
społecznej,
pozyskiwania środków
na funkcjonowanie
organizacji
pozarządowej,
tworzenie spółdzielni
socjalnych itp.)
doradztwo finansowo-
księgowe, prawne oraz
marketingowe. Z
działań ośrodka
korzystały organizacja
pozarządowe, osoby
fizyczne, spółdzielnie
socjalne. Główne
obszary doradztwa:
• pomoc organizacji w
przygotowaniu i
realizacja projektów,
• możliwości
finansowania
działalności
organizacji/fundraising,
• konstruowanie
indywidualnej strategii
finansowej podmiotów
ekonomii społecznej
(obejmującej plan
wydatków,
oszczędności i
inwestycje)
• udzielanie informacji
nt. mechanizmów
mikropożyczkowych
(możliwości pozyskania,
wymagane dokumenty,
zabezpieczenia, realne
koszty pożyczki itp.);
• doradztwo z
zarządzanie
finansowego,
• formułowanie
budżetów,
• zarządzanie
organizacją,
• zarządzanie zasobami
ludzkimi,

74.14 A

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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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Zwrot kosztów 
utrzymania
pomieszczeń biurowych
dla organizacji
realizujących cele
statutowe w obszarze 
na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej 
i społecznej osób 
zagrożonych
wykluczeniem 
społecznym Kuźnia 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Społecznej, Fundacja 
Jagniątków. Zwrot 
kosztów utrzymania
pomieszczeń − sale 
szkoleniowe na
realizacja celów 
projektowych 
związanych z realizacją 
projektów przez 
organizacje takie jak 
Forum
Aktywności Lokalnej, 
Fundacja 
Razem, Stowarzyszenie 
Excalibur, Attetestor, 
Famyly - Left, Paweł 
Truszkiewicz, Kuźnia 
Rozwoju 
Przedsiebiorczości 
Społecznej.

70.20 Z
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Przygotowanie 
podręcznika 
dotyczącego 
zatrudniania osób 
niepełnosprawnych z 
wykorzystaniem 
narzędzi wspierających 
zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych w 
tym mechanizmów 
przewidzianych w 
przepisach o 
Państwowym Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 
przykład: -refundacja 
kosztów zatrudnienia, - 
jak otrzymać środki na 
utworzenie miejsca 
pracy dla osoby 
niepełnosprawnej,- 
podręcznik dotyczył 
również, klauzul 
społecznych 
dotyczących 
zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 
oraz zlecania usług 
podmiotom 
działającym na rzecz 
reintegracji zawodowej 
i społecznej osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym w tym osób 
niepełnosprawnych.

58.11 Z

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

Druk: MPiPS 7
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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) 3,758,048.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,672,291.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 77,190.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 8,566.96 zł

2,032,899.14 zł

422,396.91 zł

60,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16,320.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

16,320.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,206,150.34 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 20,652.46 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20,281.08 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,515,296.05 zł

Druk: MPiPS 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,257,088.41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 2,493,297.78 zł 20,652.46 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

2,415,202.89 zł 20,652.46 zł

77,190.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

-254.81 zł

0.00 zł

1,159.70 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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: 

1 Na leczenie i rehabilitację Dawida Kupisa 12,650.00 zł

2 Na działalność sportową w Wałbrzychu 2,870.00 zł

3 Na działalność z młodzieżą Złotoryjską 2,160.00 zł

4 Na pozostała działalność statutową 2,601.08 zł

1 Na leczenie i rehabilitację Dawida Kupisa 12,650.00 zł

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

2,386.20 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

9,895.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

10.0 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)

7.2 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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)

10.00 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

5.00 osób

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 540,226.57 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

335,685.89 zł

335,685.89 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 204,540.68 zł

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

540,226.57 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 540,226.57 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

8,529.67 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)

36,489.21 zł

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  OKw 
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

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 5.00 osób

5.00 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

8,744.91 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

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)

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

1 Aktywnie w Gminie Świdnica Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób bezrobotnych 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Świdnica

Województwo Dolnośląskie -
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

98,990.00 zł

2 Kompleksowe wsparcie osób 
oddalonych od rynku pracy 
w procesie aktywizacji 
zawodowej i społecznej w 
gminie Żmigród

Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób bezrobotnych 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Żmigród

Województwo Dolnośląskie -
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

135,520.00 zł

3 Rzemieślnicy na start Wsparcie uczniów Szkół 
Zawodowych prowadzonych 
przez Cech Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości w 
Bielawie poprzez organizowanie 
dodatkowych praktyk 
zawodowych i utworzenia 
Szkolnego Punktu Informacji I 
Kariery

Województwo Dolnośląskie -
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

412,837.50 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8,744.91 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

4 Klub Integracji Społecznej 
„MUFLON”

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób bezrobotnych 
zamieszkałych na terenie 
powiatu wałbrzyskiego 
(ziemskiego i grodzkiego) 
poprzez utworzenie Klubu 
Integracji Społecznej

Województwo Dolnośląskie -
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

931,150.00 zł

5 Bezpiecznie w przyszłość Wsparcie wychowanków 
placówek opiekuńczo 
wychowawczych z terenu 
powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego i 
kamiennogórskiego poprzez 
organizowanie dodatkowych 
zajęć specjalistycznych oraz 
pomoc w procesie 
usamodzielniania

Województwo Dolnośląskie -
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

388,740.00 zł

6 Dzierżoniowski Klub 
Integracji Społecznej

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób bezrobotnych 
zamieszkałych na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego 
poprzez utworzenie Klubu 
Integracji Społecznej

Województwo Dolnośląskie -
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

636,716.00 zł

7 Kompleksowe usługi 
opiekuńcze  nad osobami 
niesamodzielnymi w gminie 
Jedlina Zdrój

Poprawa dostępu do usług 
opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych 
zamieszkałych na terenie gminy 
Jedlina Zdrój

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy 714,800.00 zł

8 Dolnośląska Akademia 
Samorządności

Celem zadania jest zwiększenie 
zaangażowania dolnośląskiej 
młodzieży w wieku 13-30 lat w 
działania na rzecz samorządu 
terytorialnego w okresie 10 
miesięcy 2017 r. poprzez 
animację inicjatyw 
młodzieżowych, wsparcie i 
szkolenie uczestników 
najlepszych inicjatyw oraz 
dofinansowanie realizacji 10 
inicjatyw nt. samorządu 
terytorialnego

Województwo Dolnośląskie – Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

60,000.00 zł

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

1 Skuteczni w zamówieniach 
publicznych

Wyposażenie pracowników PS, 
działających w III makroregionie 
w wiedzę i praktyczne 
umiejętności, które pozwolą na 
ubieganie się o zamówienia 
publiczne oraz przyczynią się do 
zwiększenia uczestnictwa PS w 
postępowaniach o zamówienia 
publiczne.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

949,307.50 zł
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości 
Społecznej Sp z o.o.

ul. Beethovena 10, 58−300 Wałbrzych 0.00 100.00

1 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Wałbrzych

2 Fundacja Rowój−Organizacja−Współpraca−Integracja− Partnerstwo Wałbrzych

2 Nakaz jazdy powyżej 60+ Poprawa jakości i poziomu życia 
30 osób w wieku 60 + - 
mieszkańców Wałbrzycha i 
powiatu wałbrzyskiego poprzez 
aktywność społeczną 
obejmującą działania 
nakierowane na integrację 
wewnątrz i 
międzypokoleniową.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

64,700.00 zł

3 Dotacja - Punkty Inkubacji 
Innowacji

1.Stworzenie 
nowych/usprawnianie 
istniejących rozwiązań w 
zakresie aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnością 
poprze z wsparcie 
40innowacyjnych pomysłów w 
tym zakresie i upowszechnienie 
m in. 4 przetestowanych i 
przygotowanych do wdrażania. 
2.Wypracowanie metod 
skutecznego animowania i 
inkubowania innowacji 
prowadzących do poprawy 
jakości i efektywności usług 
społecznych.

Ministerstwo Rozwoju 1,580,367.00 zł

4 Kontrola u podstaw Zwiększenie udziału 30 
organizacji pozarządowych z 
obszaru Dolnego Śląska w 
działalność strażniczą w okresie 
8 miesięcy.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 59,650.00 zł

5 I Kongres Kobiet Wiejskich Przygotowanie i 
przeprowadzenie I Kongresu 
Kobiet Wiejskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4,000.00 zł
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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

Waldemar Weihs Prezes Zarzadu Data wypełnienia sprawozdania

3 Fundacja Ekonomii Społecznej Wałbrzych

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Rozwoju 2

2 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 1
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