
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica SIENNA Nr domu 45 Nr lokalu 5

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-121 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224127001

Nr faksu 224127003 E-mail fundacja@lexnostra.pl Strona www www.fundacja.lexnostra.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14267009300000 6. Numer KRS 0000365293

1. Promowanie mediacji jako sposobu na zmianę postrzegania roli 

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

Janina Lisowska Prezes 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

ADAM MAREK SANDAUER Członek Rady Fundacji TAK

WITOLD STANISŁAW 
MICHAŁOWSKI

Członek Rady Fundacji TAK

RYSZARD KWIDZIŃSKI Członek Rady Fundacji TAK

LESZEK LEWOC Członek Rady Fundacji TAK

PAWEŁ MINKIEWICZ Członek Rady Fundacji TAK

TOMASZ GÓRSKI Członek Rady Fundacji TAK

BOGUSŁAW BOSAK Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

instytucji stosowania prawa i  roli samych prawników we współczesnych 
społeczeństwach a przez to odciążenie sadownictwa i pozytywne 
przeobrażenie kultury prawnej 
2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji mediacji jako trwałego 
sposobu poza sądowego rozwiązywania sporów zwłaszcza na gruncie 
prawa cywilnego. 
3. Promowanie międzynarodowych standardów regulacji mediacji przez 
seminaria, konferencje, szkolenia i inne formy edukacji.
4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia ośrodków mediacyjnych.
5. Promowanie umów o mediację jako komplementarnego z 
postępowaniem cywilnym przed sądami powszechnymi a nie 
alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.
6. Podjęcie współpracy z sądami na rzecz wspierania  mediacji 
prowadzonej na podstawie skierowania sądu.
7.  Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia 
mediacji. 
8.  Promowanie działań w zakresie praktycznego stosowania mediacji 
umownej    przez poszukiwanie osób godnych pełnienia funkcji mediatora, 
szkoleń mediatorów, badania  skuteczności stosowania mediacji umownej 
i  zlecanej przez sąd.
9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie mediacji tak 
by stało się bardziej skuteczne.
10. Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie mediacji jako tańszego , 
szybszego i komplementarnego sposobu rozwiązywana sporów.
11. Promocja mediacji w środowiskach biznesu jako wygodniejszego, 
tańszego i skuteczniejszego rozwiązywania sporów i zaspakajania roszczeń 
bez konieczności pozywania do sądu ale nie zamykającego drogi sądowej.  
                   
12. Promocja wszystkich form mediacji w środkach masowego przekazu.
13. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
problematyki przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
problematyki nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
problematyki zwalczania nadużywania prawa oraz przeciwdziałania 
nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
problematyki działania przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe 
oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę 
ubezpieczonych.
17. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego 
wynikających wśród obywateli
18. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i 
poszanowania praw innych obywateli.
19. Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat 
państwowy oraz organy i instytucje publiczne, oraz osób 
niepełnosprawnych.
20. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
21. Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny 
system ochrony zdrowia.
22. Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów 
pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz 
agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
23. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.
24. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i 
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przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w 
zakresie problematyki przestrzegania prawa przez organy i instytucje 
publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w 
zakresie problematyki nadużywania prawa przez organy i instytucje 
publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w 
zakresie problematyki zwalczania nadużywania prawa oraz 
przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w 
zakresie problematyki działania przez zakłady ubezpieczeniowe, firmy 
ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na 
szkodę ubezpieczonych.

5) Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przez aparat państwowy 
oraz organy i instytucje publiczne, oraz osobom niepełnosprawnym.

6) Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przez publiczny system 
ochrony zdrowia.

7) Udzielanie pomocy osobom fizycznym i innym podmiotom 
pokrzywdzonym przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz 
agentów i pośredników ubezpieczeniowych.

8) Współpracę z instytucjami publicznymi i zagranicznymi działającymi w 
zakresie objętym celami Fundacji.

9) Organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów 
przedsięwzięć:

a) naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania 
rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków 
naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
b) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, 
przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak 
również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i 
międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
c)  kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, 
dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne lub 
poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju 
imprez kulturalnych;
d) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy;
e) ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, 
umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
f) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin 
na poziomie standardów europejskich;
g) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć 
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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)

3022

189

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

rehabilitacyjnych;
h) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
prawo ochrony środowiska, jak również organizowanie akcji lub imprez na 
rzecz realizacji powyższych celów;
i) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, 
związków religijnych i kościelnych osób prawnych;
j) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli 
darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie 
zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak 
również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez 
sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2016 roku Fundacja udzieliła 3211 przypadków bezpłatnej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem lub przez urzędników państwowych i samorządowych, oraz nieuczciwe 
przedsiębiorstwa (osobiście, drogą listowną lub telefoniczną).
Fundacja podjęła równie szereg interwencji skierowanych do odpowiednich organów państwowych, 
które skutkowały zbadaniem przez organy nadzoru opisanych przez Fundację uprzednich działań 
urzędników państwowych i samorządowych.
Fundacja sukcesywnie rozbudowywała także stronę internetową www.fundacja.lexnostra.pl i profile w 
mediach społecznościowych, dzięki czemu mogła prezentować swoją działalność, oraz kontaktować się 
z użytkownikami internetu.
Fundacja w 2016 roku przeprowadziła z sukcesem we współpracy z Urzędem m. st. Warszawy dla 
Dzielnicy Praga-Północ projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 
"Świadomi i samodzielni" - aktywizacja osób 60+ w dzielnicy Warszawa Praga-Północ. Celem głównym 
projektu (P) było zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie 
działań typu „seniorzy na rzecz seniorów” poprzez zapoczątkowanie, oraz stworzenie warunków do 
kontynuacji, na terenie dzielnicy Warszawa Praga Północ działań zwiększających aktywność seniorów 
opartych na idei samopomocy oraz samoorganizacji, w okresie od maja do grudnia 2016r.
Fundacja prowadziła także trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatów grójeckiego i 
grajewskiego - tj.:
1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Grajewskiego w mieście 
Szczuczyn w 2016 roku.
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Grójeckiego w m. Pniewy w 
2016 roku.
3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Grójeckiego w m. Goszczyn w 
2016 roku.

Przedstawiciele Fundacji brali udział w licznych programach radiowych i telewizyjnych, a także byli 
autorami artykułów publikowanych w prasie drukowanej i internecie, w których poruszali istotne 
tematy społeczne, oraz propagowali wiedzę prawną wśród społeczeństwa.
Fundacja nawiązała także kontakt ze środowiskami Polonii.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa

1) Prowadzenie i 
finansowanie działań 
edukacyjnych i 
badawczych w zakresie 
problematyki 
przestrzegania prawa 
przez organy i 
instytucje publiczne na 
obszarze 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 2) 
Prowadzenie i 
finansowanie działań 
edukacyjnych i 
badawczych w zakresie 
problematyki 
nadużywania prawa 
przez organy i 
instytucje publiczne na 
obszarze 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 3) 
Prowadzenie i 
finansowanie działań 
edukacyjnych i 
badawczych w zakresie 
problematyki 
zwalczania 
nadużywania prawa 
oraz przeciwdziałania 
nadużywania prawa 
przez organy i 
instytucje publiczne na 
obszarze 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 4) 
Prowadzenie i 
finansowanie działań 
edukacyjnych i 
badawczych w zakresie 
problematyki działania 
przez zakłady 
ubezpieczeniowe, firmy 
ubezpieczeniowe oraz 
agentów i pośredników 
ubezpieczeniowych na 
szkodę ubezpieczonych. 
5) Udzielanie pomocy 
osobom 
pokrzywdzonym przez 
aparat państwowy oraz 
organy i instytucje 
publiczne, oraz osobom 
niepełnosprawnym.

69.10.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy

1) Organizowanie lub 
finansowanie 
przedsięwzięć 
oświatowych, poprzez 
przekazywanie środków 
przeznaczonych na 
upowszechnianie 
wykształcenia i kultury 
w społeczeństwie, 
przygotowujących je do 
życia w warunkach 
wspólnoty europejskiej, 
jak również poprzez 
organizowanie różnych 
form kształcenia oraz 
krajowych i 
międzynarodowych 
warsztatów, szkoleń, 
spotkań i konferencji; 
2) Organizowanie lub 
finansowanie g) 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych, 
poprzez przekazywanie 
środków 
przeznaczonych na 
zatrudnienie i 
rehabilitację osób 
niepełnosprawnych 
oraz poprzez 
organizowanie 
turnusów i zajęć 
rehabilitacyjnych;

85.59.B
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 382,139.17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 382,139.17 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

149,270.30 zł

119,763.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22,029.00 zł

0.00 zł

22,029.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 63,709.48 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 269,033.30 zł
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2.4. Z innych źródeł 27,367.39 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,798.07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 63,709.48 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: 380,341.10 zł 63,709.48 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

380,341.10 zł 63,709.48 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

1 Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także przez działalność 
urzędników państwowych, samorządowych, oraz przedsiębiorstwa, a także osobom 
niepełnosprawnym.

63,709.48 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

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)

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)

1.0 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)

1.0 etatów

3.0 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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 45,025.03 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

17,000.00 zł

17,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28,025.03 zł

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

45,025.03 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 45,025.03 zł

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

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

20.00 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

20.00 osób
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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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

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

2,531.80 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

Zarząd i członkowie Rady nie pobierali wynagrodzeń z 
tytułu pełnionych funkcji.

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)

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

8,500.00 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)

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

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

1 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu 
Grajewskiego w mieście 
Szczuczyn w 2016 roku.

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Powiatu 
Grajewskiego w mieście 
Szczuczyn w 2016 roku.

Powiat Grajewski 29,378.30 zł

2 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu 
Grójeckiego w m. Pniewy w 
2016 roku.

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Powiatu Grójeckiego 
w m. Pniewy w 2016 roku.

Powiat Grójecki 59,946.00 zł

3 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu 
Grójeckiego w m. Goszczyn 
w 2016 roku.

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Powiatu Grójeckiego 
w m. Goszczyn w 2016 roku.

Powiat Grójecki 59,946.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 "Świadomi i samodzielni" - 
aktywizacja osób 60+ w 
dzielnicy Warszawa Praga-
Północ

Celem głównym projektu (P) 
było zwiększenie dostępności, 
podniesienie jakości usług 
społecznych oraz wspieranie 
działań typu „seniorzy na rzecz 
seniorów” poprzez 
zapoczątkowanie, oraz 
stworzenie warunków do 
kontynuacji, na terenie 
dzielnicy Warszawa Praga 
Północ działań zwiększających 
aktywność seniorów opartych 
na idei samopomocy oraz 
samoorganizacji, w okresie od 
maja do grudnia 2016r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

119,763.00 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Janina Lisowska 15.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 "LEX NOSTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa 20.00 20.00

2 "LEX NOSTRA - ODSZKODOWANIA" 
SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa 20.00 20.00

1 "FUNDACJA NAPRAWY PAŃSTWA POLSKIEGO"

2 "FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKA - IRAN SALAMATI"

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-04-08
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