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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SŁUBICE

Powiat PŁOCKI

Ulica Nr domu 1/2 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBÓW Kod pocztowy 09-533 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 24-268-37-74

Nr faksu 24-268-37-74 E-mail 
fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www www.mlodzirazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61142648200000 6. Numer KRS 0000216768

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

Iwona Grażyna Marczak Prezes Zarządu TAK

Dariusz Grzegorz Winiarski Członek Zarządu TAK

Hanna Stańczyk 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)

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społecznie i gospodarczo 
użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w 
zakresie: 
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu.
3. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
4. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
5. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6. Turystyki i krajoznawstwa;
7. Prac społecznych.
8. Ochrony praw człowieka.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Anna Smuk 
Startenwerth

Przewodnicząca Rady TAK

Ludwik Jan Ryncarz Członek Rady TAK

Joanna Maria Augustowska Członek Rady TAK

Aleksandra Maria 
Głowacka

Członek Rady TAK

Dariusz Zalewski Członek Rady TAK

Tomasz Marek Skorupski Sekretarz Rady TAK

Leszek Tadeusz Uchniewski Członek Rady TAK

Piotr Zgorzelski Członek Rady TAK
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyszukiwanie i wsparcie merytoryczne oraz finansowe dobrych 
inicjatyw grup młodzieży z
terenu powiatu płockiego, miasta Płocka i gmin ościennych.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych 
miejscowości poprzez
organizowanie szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów itp.
3. Promowanie rozwoju zrównoważonego, jako wizji przyszłości.
4. Tworzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom 
społecznym, 
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży.
5. Organizowanie, finansowanie i wspieranie kształcenia personelu i 
wolontariuszy służby zdrowia.
6. Organizowanie, wspieranie i finansowanie programów rehabilitacji 
zdrowotnej, społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez, programów i 
wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, 
służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową dla organizacji i 
instytucji działających w tym zakresie.
8. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i 
turystyką. Finansowanie imprez sportowych i turystycznych 
organizowanych dla społeczności regionu.
9. Organizowanie i wsparcie finansowe projektów rozbudowy 
infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
10. Organizowanie, wspieranie i finansowanie działań służących ochronie 
przyrody, środowiska 
i krajobrazu regionu.
11. Organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji propagującej ochronę 
środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
szczególnie uzdolnionych.
13. Wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych służących 
rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
14. Organizowanie, wspieranie i finansowanie nowatorskich programów 
edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
15. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji mających zbieżne z 
Fundacją cele w regionie.
16. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
17. Organizowanie, wspieranie i finansowanie kształcenia nauczycieli i 
osób zajmujących się edukacją oświatą i wychowaniem w regionie.
18. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami 
Fundacji.
19. Prowadzenie działalności wydawniczej.
20. Rozszerzenie grona aktywnych edukatorów propagujących ideę 
zrównoważonego rozwoju.
21. Gromadzenie materiałów propagandowych, programów, 
podręczników dotyczących rozwoju zrównoważonego.

Fundacja realizując cele statutowe, podejmuje również współpracę z 
innymi instytucjami, środowiskami i osobami, a w szczególności z:
1) organizacjami rządowej i samorządowej administracji,
2) środowiskiem gospodarki, nauki, kultury i sportu w kraju i za granicą,
3) innymi krajowymi  oraz zagranicznymi  osobami fizycznymi, prawnymi  i 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej 
stawiającymi sobie podobne cele.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności 
na zasadach nieodpłatnych.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2013 roku zrealizowaliśmy następujące projekty: 
I. Projekt „Bezpiecznie w Regionie Płockim”
współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego FIO. Gminy Miasto Płock – POKIS PŁOCK FLZP Młodzi Razem, Fundacji ENERGA Gdańsk.
Partnerzy akcji: 
- Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 
- Komenda Miejska Policji w Płocku

Cele jakie założyliśmy na rok 2013 w projekcie pn. „Bezpiecznie w Regionie Płockim” zostały w pełni 
osiągnięte.
Projekt „Bezpiecznie w Regionie Płockim” realizowany przez Fundusz Lokal¬ny Ziemi Płockiej „Młodzi 
Razem” w okresie od 1 maja 2013r. do 31 grudnia 2013r. miał za zadanie podniesienie wzrostu 
świadomości społeczności Regionu Płockiego dotyczącego bezpieczeństwa na drodze poprzez 
informowanie na temat sposobów zachowania bezpieczeństwa, przeprowadzenie działań 
profilaktycznych zmniejszających ilość wypadków, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 
ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, by zwiększyć ich świadomość na temat różnych zachowań, np. 
jak przechodzić na pasach, co oznaczają różne znaki drogowe, jak unikać zagrożeń w życiu codziennym 
a także prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Przez edukację i informowanie wpływaliśmy na wyobraźnię dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu 
drogowego – pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych.
Poprzez projekt stworzyliśmy uczestnikom projektu narzędzia, które ułatwią przełamanie barier w 
niesieniu pomocy potrzebującym, uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, że ich 
bezpieczeństwo na drodze zależy także od nich samych, promując wśród pieszych i rowerzystów 
noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność na drodze, przekazywaliśmy 
informacje nt. „Jak zachować się w obliczu klęsk żywiołowych np. powódź”.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez liczne akcje - kampanie społeczne, warsztaty, konferencję, 
konkurs i wydawnictwo. Poprzez liczne działania uczyliśmy nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, 
jak zachować się w obliczu klęsk żywiołowych np. powódź, wyposażyliśmy dzieci, młodzież i dorosłych 
w podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz umiejętności zadbania o swoje 
bezpieczeństwo. Uczestnikom projektu przekazaliśmy elementy odblaskowe, które zapewniają 
widoczność na drodze. Chodzi o to, aby kierujący pojazdami mogli dziecko jak najwcześniej dostrzec i 
odpowiednio zareagować.
Działania przeprowadzone w ramach projektu: 
1. Akcja „Bezpieczna droga”.
Termin: maj (planowanie) – wrzesień  2013 r. 
Liczba akcji: 5
Uczestnicy:  łącznie  2490 osób. 
2. Akcja Bezpieczny Dzień Dziecka.
Termin: 1 czerwca 2013 r. 
Miejsce: Radzanowo – powiat płocki.
Uczestnicy: około 400 osób - dzieci, młodzież, dorośli m.in. rodzice, dziadkowie, przedstawiciele straży 
pożarnych, policji z terenu Gminy Radzanowo oraz gmin ościennych.
Liczba warsztatów: 5
3. Warsztaty pn. „Moja bezpieczna droga do szkoły”. 
Termin: maj (planowanie, uzgodnienia terminów i miejsc)  – listopad 2013 r.
Miejsce: Płock oraz gminy Regionu Płockiego.
Liczba warsztatów: 20
Uczestnicy: społeczności szkolne: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, rodzice, 
nauczyciele, opiekunowie – łącznie 4064 osoby.
4. Warsztaty pn. Bezpieczni seniorzy.
Liczba warsztatów: 5
Liczba trenerów: 2 - praca trenerów 2 (dwóch) w grupach podczas każdego warsztatu oraz 
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku (pracujący bezpłatnie). 
Uczestnicy: seniorzy ze Związków Emerytów i Rencistów z terenu Regionu Płockiego – łącznie 105 osób. 

5. Konkurs plastyczny na plakat pn. „ Moja bezpieczna droga do szkoły”. 
Termin: 1maja – 24 czerwca 2013r. 
Liczba laureatów: 9 i 30 wyróżnionych – w trzech grupach wiekowych. 
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Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - szkoły podstawowe i gimnazjalne – łącznie 246 
osób / liczba złożonych prac.  
Potwierdzenie: prace konkursowe, protokół komisji konkursowej, potwierdzenie odbioru nagród.
6. Wydawnictwo pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna- jak udzielić pomocy" 
Nakład: 2000 egz., kolor, objętość:  44 strony, format: A5. 
Termin realizacji: maj-czerwiec 2013 r. (opracowanie, przekazanie do druku, odbiór wydawnictwa).
Potwierdzenie: Rozdzielnik.
7. Konferencja sumująca projekt pn. „Bezpieczne drogi ze Św. Mikołajem”. 
Termin: 20 grudnia 2013 r.
Miejsce: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w Płocku. 
Uczestnicy: 103 osoby - uczestnicy projektu tj. dzieci, młodzież i dorośli, nauczyciele, rodzice, 
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku, 
ratownicy medyczni oraz przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów. 
8. Elektroniczna baza dot. projektu: www.mlodzirazem.pl/bezpiecznedrogi.
Termin: maj-grudzień 2013 r
Liczba odsłon: 126986, unikalni użytkownicy -18010 osób.  
9. Działania promocyjne.
Cel: Promocja działań w gminach, szkołach, wśród mieszkańców oraz promocja projektu.
Materiały promocyjne:
Plakat pn. „Bezpiecznie w Regionie Płockim” - nakład: 250 sztuk.
Brelok odblaskowy w kształcie kamizelki ostrzegawczej - nakład: 1500 sztuk.
Opaska odblaskowa - nakład: 1000 sztuk.
10. Koszty wyposażenia - aparat fotograficzny - Szt. 1
Termin realizacji: lipiec 2013 r
W skład zestawu wchodzi aparat fotograficzny, karta pamięci i torba na aparat.

Dofinansowanie projektu „Bezpiecznie w Regionie Płockim” umożliwiło jego realizację poprzez 
organizację licznych akcji, warsztatów, konferencji i konkursu podczas których uczestnicy zdobywali 
wiedzę nt. jakie zachowania pomagają zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń na drodze, w szkole i 
poza nią. Uczestnicy poznali zasady powiadamiania służb ratunkowych o zagrożeniach i podstawy 
udzielania pierwszej pomocy. Prowadzono edukację najmłodszych dzieci w zakresie bezpieczeństwa, by 
zwiększyć ich świadomość na temat różnych zachowań, np. jak przechodzić na pasach, co oznaczają 
znaki drogowe, jak zachować się w obliczu klęsk żywiołowych.
Osoby starsze zdobyły wiedzę na temat bezpieczeństwa a w szczególności: umiejętności rozpoznawania 
sytuacji niebezpiecznych, umiejętności zachowania się w takich sytuacjach, a także stosowania 
podstawowych technik samoobrony i udzielania ppp.
Natomiast wydawnictwo pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna- jak udzielić pomocy" stanowi 
kompendium wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dofinansowanie z dotacji pozwoliło nam na zakupienie materiałów odblaskowych, które zwiększają 
widoczność dzieci poruszających się po drodze.   

Korzyści z realizacji projektu to – zwiększenie bezpieczeństwa w Regionie Płockim. Głównymi 
odbiorcami projektu były dzieci i młodzież. Ta grupa wiekowa napotkać może na sytuacje, w których 
potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Niezmiernie ważne znaczenie w 
ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują 
pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które 
napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić. 
Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi 
niezbędna wiedza i ćwiczenia praktyczne. 
Dlatego projekt realizowany był poprzez warsztaty praktyczne, uczące jak reagować w sytuacjach 
zagrażających życiu oraz jak samemu unikać zagrożeń. 
Zdaniem Funduszu, naszych partnerów oraz osób współrealizujących projekt, ważnym jego aspektem 
było uczenie się w sposób praktyczny. 
Adresatami projektu były w większości dzieci i młodzież mieszkujący na wsi, którzy ze względu na prace 
w gospodarstwach domowych i na polach, są bardziej narażeni na wiele niebezpieczeństw. Znacznie 
częściej są także świadkami wypadków rolniczych i mogą stanowić ważne ogniwo w akcji ratowniczej.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania:
W projekcie, aby osiągnąć zamierzone cele przyczyniające się do wzrostu świadomości społeczności 
Regionu Płockiego dotyczącego bezpieczeństwa na drodze poprzez informowanie na temat sposobów 
zachowania bezpieczeństwa, przeprowadzenie działań profilaktycznych zmniejszających ilość 
wypadków, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa 
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zaplanowano i zrealizowano szereg działań angażujących wiele osób, tj. 
- udział  około 2490 osób (łącznie) w 5  Akcjach pn. „Bezpieczna Droga”, 
- udział  około 400 osób w akcji pn. „Bezpieczny Dzień Dziecka",
- organizacja 10 warsztatów podczas akcji pn. „Bezpieczna Droga” oraz  „Bezpieczny Dzień Dziecka",
- udział 4064 osób (łącznie) w 20 warsztatach pn. „ Moja bezpieczna droga do szkoły”, 
- udział 105 osób (łącznie) w 5  w warsztatach pn. "Bezpieczni seniorzy",
- wybór 9 i 30 wyróżnionych w konkursie plastycznym pn. „ Moja bezpieczna droga do szkoły” 
angażującego 246 osób (dzieci i młodzież) z terenu działania projektu. Zakup nagród dla 9 laureatów 
konkursu i 30 wyróżnionych,
- 2000 egz. publikacji pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna - jak udzielić pomocy", 
- udział 103 osób w konferencji pn. „Bezpieczne drogi ze Św. Mikołajem”, podczas której 
przeprowadzono 4 warsztaty,
- zakup 1 szt. aparatu fotograficznego, karty pamięci i torby na aparat,
- opracowanie elektronicznej bazy dot. projektu: www.mlodzirazem.pl/bezpiecznedrogi 
- 126986 odsłon, unikalni użytkownicy -18010 osób strony www.mlodzirazem.pl/bezpiecznedrogi w 
okresie maj-grudzień 2013r,
- opracowanie, wykonanie oraz dystrybucja wśród uczestników projektu materiałów promocyjnych 
zawierających nazwę finansującego MPiPS - FIO, tj. 250 sztuk plakatu pn. „Bezpieczne drogi w Regionie 
Płockim, 1500 sztuk breloku odblaskowego w kształcie kamizelki ostrzegawczej z napisem – „Moja 
bezpieczna droga do szkoły” oraz 1000 sztuk  opasek odblaskowych z napisem – „Moja bezpieczna 
droga do szkoły”.

II. Projekt „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”.
współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego FIO.
- Starostwo Powiatowe w Płocku, WFOŚiGW w Warszawie i FLZP Młodzi Razem.
Partnerami oraz realizatorami projektu prowadzącymi działania polegające na odkrywaniu oraz 
pielęgnowaniu wielokulturowości Ziemi Płockiej byli:
- Urzędy Gmin w: Słubicach, Bodzanowie oraz Miasto i Gmina Wyszogród,
- Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie,
- Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie,
- Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie,
- Zespół Ludowy „Grzybowianki” z Grzybowa,
- Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie,
- Zespół Szkół w Wyszogrodzie,
- Gimnazjum w Bodzanowie,
- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- Szkoła Podstawowa w Świniarach,
- Gimnazjum w Słubicach,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łętowie,
- Gimnazjum w Małej Wsi,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi.
 
Termin realizacji: od 1 czerwca 2012 – 30 września 2013r.
Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. Warsztaty pn. „Polskie tańce narodowe i regionalne”. 
Ilość warsztatów: 5 warsztatów x 3 grupy – łącznie 15 (3 godzinne każdy)
Uczestnicy: łącznie 46 osób.
2. Spotkania folklorystyczne. 
Ilość wyjazdów przedstawiających efekty warsztatów folklorystycznych w 2013 roku: 11. 
Uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Słubice, Bodzanów. 
Szacowana liczba odbiorców spotkań – ok. 4000 osób.
Wyjazdy realizowano do września 2013 roku ze względu na liczne zaproszenia na festiwale, pokazy, 
prezentacje, dożynki odbywające się na terenie Powiatu Płockiego, tak by uczestnicy mogli uczyć się 
również poprzez obserwację jak i prezentować swoje umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu.
3. Warsztaty teatralne – jasełka olenderskie. 
Liczba uczestników: dorośli, dzieci, młodzież z terenu Gminy Słubice - 15 osób. 
Potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów – programy, listy obecności, ankiety, zdjęcia, nagrania.
Liczba warsztatów: 10. 

Druk: MPiPS 6



4. Warsztaty teatralne – nt. „Przedwojenny kabaret”. 
Liczba warsztatów: 10. 
Liczba uczestników: dorośli, dzieci, młodzież z terenu gmin Bodzanów i Wyszogród - 15 osób. 
5. Warsztaty pn. „Łączymy pokolenia”. 
Liczba warsztatów: 4 (po 2 w każdej szkole).
Miejsce: Mała Wieś, Wyszogród.
Uczestnicy: 60 osób
6. Warsztaty terenowe pn. „Sytuacja dziecka wiejskiego na przełomie XIX/XX wieku” w Sierpcu. 
Liczba uczestników: 54 osoby (dzieci, młodzież i dorośli – opiekunowie). 
7. Plener malarski „Piękno architektury mojej miejscowości”. 
Uczestnicy: dzieci z terenu Gminy Słubice - 15 osób.  
Liczba warsztatów: 4
8. Warsztaty pn. „Rękodzieło ludowe”. 
Ilość warsztatów: 6 – po 2 w każdej szkole.
Uczestnicy: 62 osoby.
9.Warsztaty fotograficzno–dziennikarskie. 
Uczestnicy – 75 osób.
Ilość warsztatów – 8
10.Konkurs pn. „By czas nie zaćmił”. Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu działania projektu. 
Przedmiot konkursu: organizacja konkursu oraz zakup nagród dla 20 laureatów konkursu (nagrody - 
publikacje pn. „Tradycja Mazowsza – powiat płocki”, „Mazowsze bez granic”,  „Mazurek – książka i 
płyta Cd dla dzieci” oraz plecak).
11.Publikacja „My dla regionu”. 
Nakład: 600 egz., objętość: około 100 stron, zwykły papier, kolor, format: A4.
12. Festiwal kultur i smaków 
Miejsce: Wyszogród (decyzją partnerów projektu zmieniono miejsce realizacji festiwalu ze Słubic na 
Wyszogród ze względu na pięknie położony nad Wisłą amfiteatr).
Uczestnicy:  400 osób. 

Dofinansowanie projektu „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi” umożliwiło realizację projektu poprzez 
organizację licznych warsztatów podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę nt. wielokulturowego i 
przyrodniczego dziedzictwa nadwiślańskich gmin, poznali miejsca cenne dla dziedzictwa kulturowego, 
narodowego, uczyli się dawnego rzemiosła. Dzieci i młodzież wykonując prace, ucząc się zawodów 
wykonywanych przez ich dziadków i pradziadków nabrali większego szacunku do ich pracy, zwiększyło 
się poczucie tożsamości regionalnej, zwiększyła się przynależność młodzieży do środowiska lokalnego. 
Uświadomiono uczestnikom różnorodność kultur ludzi zamieszkujących gminy nadwiślańskie. 

Korzyści z realizacji projektu to - budowanie dobra wspólnego, wzrost aktywności społecznej i 
wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, poznanie historii regionu, nauka jak promować siebie i region 
wykorzystując ważny element – wielokulturowe sąsiedztwo, integracja społeczna.
W projekcie główny nacisk położony został na rozwój zdolności komunikacyjnych młodzieży i dorosłych, 
próbę zrozumienia oczekiwań i motywacji różnych pokoleń oraz ustalenie zasad skutecznej współpracy, 
a także wspieranie inicjatyw kulturalnych będących efektem współpracy instytucji publicznych – szkół i 
gmin oraz organizacji pozarządowych w sferze pielęgnowania tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej.
Poznanie dawnych zawodów wykonywanych w regionie przyczyniło się do utożsamienia ludzi ze swoją 
miejscowością. Wzrosła także aktywność społeczna, dzieci i młodzież uczestnicząca wykazała ogromną 
chęć uczestnictwa w kolejnych zadaniach. Podczas zajęć integracyjnych młodzi ludzie stworzyli "burzę 
mózgów" – powstał bank pomysłów co mogli by sami zrobić aby zwiększyć aktywność społeczną i 
atrakcyjność swojego regionu. 
Zdaniem Funduszu, naszych partnerów oraz osób współrealizujących projekt, ważnym jego aspektem 
było uczenie się wzajemności dla Innych i uczenie jej Innych – najlepiej na swoim przykładzie, dlatego 
realizując projekt, zaplanowany został szereg działań obejmujących warsztaty artystyczne mające na 
celu ukazanie tradycji ludowych, tańca, teatru sztuki żydowskiej i olenderskiej, odtwarzanie dawnych 
zawodów rzemieślniczych oraz warsztaty fotograficzne i dziennikarskie – podczas których utrwalone 
zostały zabytki z zakresu historii i kultury polskiej i żydowskiej oraz piękno olenderskiego krajobrazu 
kulturowego. W prowadzonych zajęciach i pokazach efektów uczestniczyła lokalna społeczność, której 
zaprezentowane zostały elementy kultury, folkloru i historii polskiej, żydowskiej i olenderskiej.
Dofinansowanie projektu pozwoliło na przygotowanie i druk publikacji pt. „My dla regionu” – poznaj 
wielokulturową przeszłość naszego regionu, która jest doskonałą okazją do promocji efektów projektu, 
ze względu na ich trwałość i wieloletnią przydatność.

Nadal planujemy działania skierowane do gmin aby kontynuowały podjęte zadania i wykorzystały 
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bogatą przeszłość do wspólnych osiągnięć w dziedzinie turystycznej, edukacyjnej i promocyjnej, 
wykorzystując swoje zasoby. Doskonałym przykładem promocji walorów kulturowo-przyrodniczych 
oraz naszych wspólnych działań jest powstanie Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie oraz 
zakupienie przez Gminę Miasto Wyszogród tramwaju wodnego, który pływa na trasie od Wyszogrodu 
do Czerwińska.

W projekcie, aby osiągnąć zamierzone cele przyczyniające się do pogłębiania wiedzy o kulturze i historii 
regionu, jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, zabytkach, wzmacniające więzi 
młodego pokolenia z ich „Małą Ojczyzną”, jest integracja międzypokoleniowa. Ocalenie od zapomnienia 
cennych informacji, dokumentów będących w posiadaniu starszych pokoleń naszego regionu, 
zaplanowano i zrealizowano szereg działań angażujących wiele osób, tj. 
- udział  46 osób w 15 warsztatach (3 grupy po 5 warsztatów) pn. „Polskie tańce narodowe i 
regionalne”,
- udział ok. 4000 osób w 11 spotkaniach folklorystycznych, 
- udział 15 osób w 10 warsztatach teatralnych – jasełka olenderskie. 
- udział 15 osób w 10 warsztatach teatralnych – nt. „Przedwojenny kabaret”.
- udział 60 osób w 4 warsztatach „Łączymy pokolenia” – z udziałem lokalnej społeczności,
- udział 54 osób w warsztatach terenowych pn. „Sytuacji dziecka wiejskiego na przełomie XIX/XX wieku” 
w Sierpcu (dzieci, młodzież i dorośli – opiekunowie),
- udział 15 osób w 4 warsztatach  pn. plener malarski „Piękno architektury mojej miejscowości”,
- udział 62 osób w 6 warsztatach pn. „Rękodzieło ludowe”,  
- udział 75 osób w 8 warsztatach fotograficzno–dziennikarskich (w ramach warsztatów powstał m.in. O 
film pn. „Miasteczko…”, 
 - wybór 20 laureatów konkursu pn. „By czas nie zaćmił”, angażującego dzieci i młodzież z terenu 
działania projektu. Zakup nagród dla 20 laureatów konkursu,
- 600 egz. publikacji pn. „My dla regionu”,
- udział ok. 400 osób w Festiwalu Kultur i Smaków, podczas którego przeprowadzono 4 warsztaty  – 
prezentacja rezultatów projektu: występy taneczne, wystawy, warsztaty, promocja publikacji, 
prezentacja efektów. 

III. DZIAŁAJ LOKALNIE VIII.

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem".
Okres realizacji: 01/02/2013-31/03/2014 r
Liczba uczestników: ponad 1000 osób.
Wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest 
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują 
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Program skierowany był do organizacji i instytucji oraz grup, które mają siedzibę w gminach: Brudzeń 
Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, 
Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, Sanniki, Mochowo, Gozdowo, Sierpc, Iłów, Rybno, 
Miasto: Sierpc i Gabin, lub planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 7 projektów otrzymało dofinansowanie na realizację projektów:
1. "Akademia Rozwoju Kobiet" - Stowarzyszenie Perła  - 5900,00 zł  - "Angielskie zabawy w teatr - nie 
tylko na święta" - 
2. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kapitału Ludzkiego "Razem Łatwiej"  -  4000,00 zł   - "Zanieś gwiazdkę 
innym" - Szkoła Podstawowa w Cieszewie  
3. (Nieformalna Grupa Zróbmy to…)  - 3500,00 zł  - "Biblioteka to nie tylko książki" - Zespół Szkół w 
Rybnie 
4. (Stokrotki - Grupa Nieformalna Samorządu Uczniowskiego)- 3000,00 zł   - "Teatr obrzędowy - żywa 
tradycja" -
5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "NASZE OSTROWY"  -  5300,00 zł   - "Teatr pomostem 
do integracji"
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach - (Grupa Teatralna "SUPER STARS")  - 2000,00 zł 
7. "Szlakiem kultury łowickiej" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach (Nieformalna Grupa Cieślanie) 
- 6000,00 zł.

IV. Program Stypendiów Pomostowych 
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Partnerzy: Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 
• Edycja - 2012/2013 
Termin realizacji: wrzesień 2012 – czerwiec 2013r.
W dniu 5 października 2012 Komisja Stypendialna przyznała 3 stypendia pomostowe:
1. 1064/2012/PSP Elżbieta Lipowska
2. 1073/2012/PSP Anna Banasiak
3. 1238/2012/PSP Karolina Milczarek

• Edycja - 2013/2014
Termin realizacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2014r.
W październiku 2013r.  Komisja Stypendialna przyznała 3 stypendia pomostowe:
• 646/2013/PSP Agata Tondera
• 643/2013/PSP Elżbieta Duszyńska
• 1043/2013/PSP Sylwia Kowalewska
V. Program stypendialny AGRAFKA 
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji 
Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.
• Edycja 2012/2013. 
Komisja Stypendialna w Warszawie nie przyznała stypendium na rok akademicki 2012/2013. 
• Edycja 2013/2014
Komisja Stypendialna w Warszawie nie przyznała stypendium na rok akademicki 2013/2014. 

VI. „W kontakcie z naturą - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa” 
wg. Umowy dotacji  nr  0099/13/EE/D z dnia 21/05/2013
Podsumowanie projektu:
Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty poprzez podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej u 
497 dzieci i młodzieży w zakresie edukacji przyrodniczej, działalności krajoznawczo-turystycznej, 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu, budowy odnawialnych źródeł energii, oszczędzaniu energii, 
racjonalnego gospodarowania energią, racjonalnego gospodarowania odpadami  poprzez warsztaty nt.:
-  poznania: gatunków roślin, zwierząt, praw natury, jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w 
lasach, czym różnią drzewa od krzewów, techniki pomiaru wysokości drzew a także poznają elementy 
składające się na warstwową budowę lasu, dowiedzą się jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz jak 
rozpoznać ich ślady.
-  poznania walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych parków krajobrazowych poprzez 
warsztaty terenowe,
-  poznawania gatunków roślin, zwierząt, praw natury, sposobów przetrwania w środowisku 
naturalnym,
- fotografowania krajobrazu przyrodniczego (siedliska na sztucznie usypanych wzgórkach, rozłogi pól, 
rowy melioracyjne, drogi dojazdowe, obsadzone wierzbami miedze) zachowane w bardzo dobrym 
stanie.
Myślą przewodnią projektu było budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej 
odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.
Mierniki efektu ekologicznego:
- liczba osób objętych programem – 497 osób  
- liczba przeprowadzonych warsztatów – 23, 
- łączna ilość godzin warsztatowych: 174 godziny, w tym:   
* 80 uczestników 2 warsztatów terenowych  pn. „Wyprawa odkrywców”– (łącznie 32 godziny 
warsztatów),
* 16 uczestników 3 warsztatów terenowych   pn. „Edukacja Ekologiczna w rekreacji i turystyce” – 
(łącznie 48 godzin warsztatów),
* 65 uczestników 4 warsztatów fotograficzno–przyrodniczych – (łącznie 20 godzin warsztatów),
*235 uczestników 10 warsztatów  pn. "Szkoła Liderów- warsztaty dla młodzieży” – (łącznie 50 godzin 
warsztatów),
* 101 uczestników 4 warsztatów pn. „Walory przyrodniczo – krajobrazowe doliny Skrwy Prawej i 
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” -  (łącznie 24 godziny warsztatów).

VII. „Dbamy o przyrodę na Mazowszu – konkursy ekologiczne”
Zadanie I - Cykl 4 konkursów pod hasłem „Elektroodpady - proste zasady”
- 28 kwietnia 2013 r (w trakcie trwania Powiatowego Dnia Ziemi).
Miejsce: Słubice
Zakres tematyczny konkursów: gospodarka odpadami, recykling, ochrona klimatu i skutki globalnego 
ocieplenia.
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W ramach konkursu wyłoniono 200 laureatów.
Zadanie II - Konkurs fotograficzny pn. „Fascynujący świat owadów”
Ocenie poddano łącznie 312 prac konkursowych nadesłanych przez 104 uczestników konkursu. Zostały 
ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania oraz z godności z tematyka 
konkursu. Komisja dokonała oceny prac konkursowych przyznając łącznie 18 nagród – 12 nagród 
głównych i 6 wyróżnień.

VIII. Wolontariat pracowniczy 2013
8 maja 2013 roku odbyła się kolejna akcja wolontariatu pracowniczego z udziałem pracowników firmy 
Levi's. Tego dnia został uprzątnięty teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i sąsiadujących z nim 
lasów nadleśnictwa płockiego oraz ogród zoologiczny w Płocku.
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku przeprowadziliśmy kolejne 
działania angażując około 500 osób, wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Płocka, 
m.in. poprzez prace porządkowe na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, sprzątanie 
terenów leśnych.  
Rezultaty:
• Prace remontowo-porządkowe na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku -  malowanie, 
pielenie oraz sprzątanie terenu ogrodu.
• Prace porządkowe na terenach leśnych. 
Partnerzy akcji: Nadleśnictwo Płock, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Miejski Ogród 
Zoologiczny w Płocku, Urząd Miasta Płocka, Fabryka Levi Strauss sp zo.o. w Płocku.

Fabryka Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku od wielu lat wspiera organizację Dnia Dziecka, 
przekazując materiały promocyjne firmy dla dzieci i młodzieży – naszych podopiecznych.
Oprócz angażowania pracowników w działania na rzecz środowiska lokalnego wspiera naszą 
organizację finansowo. Dzięki pozyskanym środkom możemy więcej zrobić dla społeczności lokalnej. 
Przeznaczamy więcej pieniędzy na stypendia, programy grantowe oraz realizację działań edukacyjno–
kulturalnych. 
Natomiast Fabryka Levi Strauss Poland zyskała Partnera do realizacji celów polityki społecznej firmy. 
Współpraca partnerska pomaga firmie Levi’s budować pozytywny wizerunek firmy zaangażowanej 
społecznie, pozwala na uwiarygodnienie marki Fabryki.

Praca Zarządu oraz Rady 
Zarząd Fundacji  na swych posiedzeniach w 2013r. analizował następujące główne problemy.

Luty 2013r.
Zarząd FLZP „Młodzi Razem”.
1. Informacja o zrealizowanych projektach w 2013 roku.
2. Przedstawienie planu działań na rok 2013.
3. Sytuacja finansowa FLZP „Młodzi Razem” na rok 2013. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  przyjęcia dotacji oraz powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia 
konkursu grantowego pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz 
Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem.
Kwiecień 2013 r
Zarząd FLZP „Młodzi Razem”.
1. Informacja o stanie realizacji projektów FLZP „Młodzi Razem”. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia dotacji z WFOŚiGW na realizację projektów pn. "Dbamy o 
przyrodę na Mazowszu - konkursy ekologiczne" oraz "W kontakcie z naturą - aktywna edukacja 
stacjonarna i terenowa".
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia 4 konkursów pod 
hasłem „Elektroodpady - proste zasady” 28 kwietnia 2013 r (w trakcie trwania Powiatowego Dnia 
Ziemi).
4. Sprawy organizacyjne.

Maj 2013 r
Zarząd FLZP „Młodzi Razem”.
1. Informacja o stanie realizacji projektów FLZP „Młodzi Razem”.
2. Sytuacja finansowa FLZP „Młodzi Razem”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia dotacji z MPiPS w ramach Rządowego Projektu FIO na 
realizację projektu pn. „Bezpiecznie w regionie płockim”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu 
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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)

14310

30

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)

Za ogromny sukces przy realizacji projektu „Dwa brzegi.Trochę jak sąsiedzi” uważamy to, że 
podjęte przez nas i naszych partnerów działania przyczyniły się do:
- prowadzenia rozmów z  przedst. Muzeum Mazowieckiego nt. stworzenia olenderskiego 
skansenu wokół zabytkowego zboru ewangelickiego w Wiączeminie Polskim na terenie gminy 
Słubice. Budynek po byłym kościele należy już do muzeum. W najbliższym czasie zostanie 
złożony wniosek o jego renowację.
- powstania Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie

plastycznego na plakat pn.  „Moja bezpieczna droga do szkoły” oraz konkursu pn. „By czas nie zaćmił”  
w ramach projektu „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”.
5. Sprawy organizacyjne.

Sierpień 2013 r
Zarząd FLZP „Młodzi Razem”.
1. Informacja o realizacji projektu  i jego efektach.   
2. Powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia Programu Stypendiów Pomostowych 2013/2014 
realizowanego w okresie - wrzesień 2013 – czerwiec 2014r.
3. Sprawy organizacyjne.

Wrzesień 2013
Zarząd FLZP „Młodzi Razem”.
1. Informacja o realizacji projektów.
2. Powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego dla szkół pn. 
„Fascynujący świat owadów” (realizacja kwiecień 2013r. – październik 2013r.)
3. Sytuacja finansowa FLZP „Młodzi Razem”. 
4. Sprawy różne.

Listopad 2013
Posiedzenie Rady Fundacji FLZP „Młodzi Razem” - 12 listopada 2013 r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Sprawozdanie Zarządu Fundacji minionej kadencji, lata 2009-2013r. 
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego.
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji.
7. Wybór członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu. 
8. Przedstawienie planu pracy na 2014 rok.
9. Przedstawienie planu finansowego na 2014 rok.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia planu pracy na 2014 rok.
b) przyjęcia planu finansowego na 2014 rok.
12. Sprawy różne – m.in. propozycja otworzenia przez Fundację na terenie miasta Płocka Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
13. Podsumowanie i zakończenie obrad Rady Fundacji.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Fundacja realizuje 
swoje cele na rzecz 
społeczności lokalnej, 
zwłaszcza na rzecz 
dzieci i młodzieży.
Wszystkie działania 
realizowane przez 
Fundację prowadzone 
są w formie 
nieodpłatnej, poprzez 
warsztaty, konkursy, 
działalność 
wydawniczą, programy 
stypendialne –
skierowane  do dzieci i 
młodzieży.

94.99.Z

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Fundacja realizuje 
swoje cele na rzecz 
społeczności lokalnej, 
zwłaszcza na rzecz 
dzieci i młodzieży. 
Wszystkie działania 
realizowane przez 
Fundację prowadzone 
są w formie 
nieodpłatnej, poprzez 
warsztaty, konkursy, 
działalność 
wydawniczą, programy 
stypendialne –
skierowane do dzieci i 
młodzieży.

94.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

Działania w formie 
wolontariatu 
pracowniczego 
skierowane są do osób 
dorosłych i prowadzone 
są nieodpłatnie.

94.99.Z

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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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) 210,038.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 208,972.74 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,065.86 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

174,025.00 zł

2,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,029.29 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

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,295.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 176,025.00 zł
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0.00 zł

2,963.74 zł

10,065.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 18,687.61 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 1,240.61 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 2,295.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,295.70 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: 210,038.60 zł 2,295.70 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

207,732.13 zł 2,295.70 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,288.47 zł

1,018.00 zł 0.00 zł

1 Projekt  DZIAŁAJ LOKALNIE VIII. 874.30 zł

2 Działalność statutowa tj. programy edukacyjne realizowane przez Fundację 1,421.40 zł

1 Projekt DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 874.30 zł

2 Działalność statutowa Fundacji 1,421.40 zł

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

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

500.00 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

500.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 98,249.88 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 98,249.88 zł

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

98,249.88 zł

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

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

8.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

8.00 osób

Druk: MPiPS 16



w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 98,249.88 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)

2,416.66 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)

225.00 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)

1,367.05 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

533.33 zł

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

600.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,200.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

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

700.00 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

600.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Projekt „Dwa brzegi. Trochę 
jak sąsiedzi”

Główne cele projektu to - 
przypomnienie bogatej, 
wielokulturowej przeszłości 
Gmin nadwiślańskich tj. 
Bodzanowa, Słubic, 
Wyszogrodu, Małej Wsi 
położonych po dwóch brzegach 
Wisły, urozmaiconych 
krajobrazowo, obfitujących w 
skarby kultury i przyrody, oraz 
budowanie postaw tolerancji i 
poszanowania różnic 
etnicznych, religijnych oraz 
kulturowych, promocja tradycji 
lokalnych i regionalnych 
wpisujących się w kulturę 
narodową.

Starostwo Powiatowe w Płocku 2,000.00 zł

2 „W kontakcie z naturą - 
aktywna edukacja 
stacjonarna i terenowa”

Cel: podniesienie świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży 
w zakresie edukacji 
przyrodniczej, działalności 
krajoznawczo-turystycznej, 
przeciwdziałania zmianom 
klimatu, budowy odnawialnych 
źródeł energii, oszczędzania 
energii, racjonalnego 
gospodarowania energią, 
racjonalnego gospodarowania 
odpadami poprzez warsztaty

Wojewódzki fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

14,800.00 zł

3 „Dbamy o przyrodę na 
Mazowszu – konkursy 
ekologiczne”

Cel zadania - przeprowadzenie 
5 konkursów skierowanych do 
dzieci i młodzieży z terenu woj. 
mazowieckiego dotyczących: 
szerzenia wśród młodzieży 
wiedzy o gospodarce 
odpadami, recyklingu, ochrony 
klimatu i skutkami globalnego 
ocieplenia oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
ochronie przyrody, środowiska i 
zagrożeniach wynikających z 
rozwoju gospodarki

Wojewódzki fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

10,000.00 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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Sprzęt turystyczno-sportowy - 39 nagród w konkursie org. w 
ramach projektu „Bezpiecznie w Regionie Płockim”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

7,154.97 zł

2 Druk wydawnictwa pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna- jak 
udzielić pomocy" w ramach projektu „Bezpiecznie w Regionie 
Płockim”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

10,000.00 zł

3 Zakup nagród na potrzeby organizacji konkursów wiedzy i 
plastycznych w ramach projektu „Bezpiecznie w Regionie 
Płockim”. Nagrody- Zestaw bezpiecznego rowerzysty

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

4,232.43 zł

4 Aparat fotograficzny zakupiony w ramach w ramach projektu 
„Bezpiecznie w Regionie Płockim”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

3,007.99 zł

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

1 Projekt „Bezpiecznie w 
Regionie Płockim”

Głównym celem projektu był 
wzrost świadomości 
społeczności Regionu Płockiego 
dotyczący bezpieczeństwa na 
drodze poprzez informowanie 
na temat sposobów zachowania 
bezpieczeństwa.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego FIO.

104,715.00 zł

2 Projekt „Dwa brzegi. Trochę 
jak sąsiedzi”

Główne cele projektu to - 
przypomnienie bogatej, 
wielokulturowej przeszłości 
Gmin nadwiślańskich tj. 
Bodzanowa, Słubic, 
Wyszogrodu, Małej Wsi 
położonych po dwóch brzegach 
Wisły, urozmaiconych 
krajobrazowo, obfitujących w 
skarby kultury i przyrody, oraz 
budowanie postaw tolerancji i 
poszanowania różnic 
etnicznych, religijnych oraz 
kulturowych, promocja tradycji 
lokalnych i regionalnych 
wpisujących się w kulturę 
narodową.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego FIO.

44,510.00 zł
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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)

5 Plakat pn. „Bezpieczne drogi w Regionie Płockim - 250 sztuk - 
w ramach w ramach projektu „Bezpiecznie w Regionie 
Płockim”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

625.00 zł

6 Brelok odblaskowy w kształcie kamizelki ostrzegawczej z 
napisem – „Moja bezpieczna droga do szkoły” w ramach w 
ramach projektu „Bezpiecznie w Regionie Płockim” - 1500 
sztuk

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

2,550.00 zł

7 Opaski odblaskowe z napisem – „Moja bezpieczna droga do 
szkoły”  w ramach w ramach projektu „Bezpiecznie w Regionie 
Płockim” - 1000 sztuk

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

2,000.00 zł

8 Nagrody dla 20 laureatów konkursu-publikacje pn. „Tradycja 
Mazowsza – powiat płocki”, „Mazowsze bez granic”, „Mazurek 
– książka i płyta Cd dla dzieci” oraz plecak dla uczestników 
konkursu pn. „By czas nie zaćmił” w ramach projektu „Dwa 
brzegi. Trochę jak sąsiedzi”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

3,039.80 zł

9 Druk publikacji „My dla regionu” 600 egz. w ramach projektu 
„Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

6,000.00 zł

10 Nagrody - koszulki z logo WFOŚiGW oraz hasłem – sztuk 200 w 
ramach w ramach projektu  „Dbamy o przyrodę na Mazowszu 
– konkursy ekologiczne”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759
(nie stosuje się przepisów w/w 
ustawy art 4 pkt 8)

5,001.18 zł

11 Nagrody - sprzęt RTV – sztuk 18 w ramach w ramach projektu  
„Dbamy o przyrodę na Mazowszu – konkursy ekologiczne”

Organ właściwy w sprawach 
uregulowanych w ustawie. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759

5,027.40 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Iwona Grażyna - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 

Zarządu

Grzybów, dnia 30/06/2014 r

Data wypełnienia sprawozdania
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