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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. WŁOCŁAWEK

Powiat M. WŁOCŁAWEK

Ulica LEŚNA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WŁOCŁAWEK Kod pocztowy 87-800 Poczta WŁOCŁAWEK Nr telefonu 54 233 12 65

Nr faksu 54 233 12 65 E-mail martakal65@poczta.onet.pl Strona www soworionistki.wloclawek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-08-16

2016-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34007313900000 6. Numer KRS 0000239730

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

Małgorzata Kalinowska Przewodniczący TAK

Janina Zając Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Renata Stępkowska Sekretarz TAK

Sylwia Bigaj Skarbnik 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

Małgorzata Bojarska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Czabak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Kotkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "ŻYJ DLA INNYCH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących pomocy  "Żyj dla innych" jest 
organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową i niezależną. 
Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w 
szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, w tym działanie na 
rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
tworzenie im lepszych warunków życia zarówno pod względem 
intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw 
człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób 
niepełnosprawnych umysłowo i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie 
leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, 
mieszkania chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z 
otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym 
życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej; 
2)Popularyzowanie i realizację projektów integracyjnych;
3)Podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania tej grupy osób w otoczeniu;
4)Wywieranie wpływu na kierunki tworzenia odpowiednich rozwiązań 
prawnych zmierzających do poprawy sytuacji niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych dzieci;
5)Organizowanie spotkań integracyjnych dzieci i ich opiekunów;
6)Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;
7)Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych 
spraw bytowych;
8)Tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do 
decydowania o swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach 
opiekuńczych;
9)Zbiórki publiczne na rzecz osób potrzebujących pomocy;
10)Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym 
zakresie i charakterze działania; z organizacjami międzynarodowymi i 
zagranicznymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz 
społecznościami i instytucjami 
w różnych krajach, zwłaszcza europejskich;
11)Prowadzenie szkoleń;
12)Wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i 
samorządowej;
13)Wspieranie placówek opiekuńczych, leczniczych, rehabilitacyjnych, 
pomocy społecznej; 
14)Organizowanie imprez charytatywnych;
15)Propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu;
16)Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;
17)Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

30

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy. 
Zadania realizowane przez Stowarzyszenie dotyczyły w okresie sprawozdawczym działalności popularyzatorskiej, polepszenia 
warunków życia, edukacyjnej i Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy. 
 działalność dotycząca zadań organizacji pożytku publicznego stowarzyszenia, 
 popularyzowanie stowarzyszenia poprzez korzystanie z zakładki na stronie internetowej dostarczającej najnowszych 
informacji, dokumentów oraz galerii zdjęć z działalności Stowarzyszenia szerokiemu gronu odbiorców,
 pozyskanie wolontariuszy wspierających pracę w SOW,
 założone wykonanie zadania mającego na celu odrestaurowanie i naprawę balkonów w budynku ośrodka zostało wykonane. 
Pozwoliło to na zapewnienie bezpieczeństwa niepełnosprawnym wychowankom przebywającym w SOW. Miejsce to służy do 
korzystania ze świeżego powietrza.
 wspieranie w organizowaniu programów artystycznych ( dzień nauczyciela, święto patronalne ośrodka, wieczór andrzejkowy, 
spotkanie z Mikołajem, Jasełka). Ze względu na sytuację spowodowaną COVID – 19 wszystkie spotkania odbywały się ze 
zmniejszoną ilością uczestników.
 udział w koncertach, seansach kinowych, wystawach i imprezach kulturalno- sportowych organizowanych przez 
zaprzyjaźnione placówki i instytucje,
 dofinansowanie okolicznościowych paczek i upominków,
 organizowanie spotkań z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się opieką i wsparciem osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych patologią: Stowarzyszenie Sportowe  Niepełnosprawnych „Eurointegracja”, Stowarzyszenie „Oligo”, Stowarzyszenie 
„Daj szansę”, Fundacja „ Nasza szkoła”, Klub Rowerowy „CYKLISTA”. 
 z zakresu cyklicznych spotkań odbyły się tylko Jasełka, w których uczestniczyła społeczność SOW.  Inne zamierzone spotkania 
nie mogły się odbyć ze względu na obostrzenia z powodu COVID – 19.
 spotkania wielkanocne i opłatkowe integrujące i wspierające współpracę członków stowarzyszenia, także nie odbyły się ze 
względu na COVID–19.
 organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielaniu niezbędnej pomocy, ( ze względu 

na COVID -19 zadania te były realizowane w formie telefonicznej i online).
 prowadzenie stałej współpracy z firmami i osobami fizycznymi w celu  pozyskiwania środków finansowych i materialnych na 
realizację w/w celów,
 organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników SOW i rodziców oraz członków stowarzyszenia,
 udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy oraz zadań edukacyjno– wychowawczych 

organizowanych przez inne instytucje
 współpraca z SOW w realizacji Projektu: „Wszystkie piłki na boisko”.
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

a) stworzenie  wychowankom 
niepełnosprawnym przebywającym w Ośrodku 
dobrych i bezpiecznych warunków do  
funkcjonowania i poruszania się poprzez:               
           
 - funkcjonowanie windy, która gwarantuje 
sprawną komunikację między kondygnacjami 
oraz przekracza bariery wynikające z 
niesprawności, - korzystanie z wielofunkcyjnego 
pieca konwekcyjno - parowego,
- odrestaurowanie i naprawę balkonów w 
budynku Ośrodka wraz z montażem rolet,
 - zamontowanie systemu monitorującego na 
piętrze wychowanków  po to aby w razie 
jakiegoś incydentu odtworzyć zarejestrowane 
zdarzenie,
 -zakupienie  wyposażenia do pokoi sypialnych w 
postaci  łóżek i  szafek nocnych oraz specjalnego 
wózka sanitarnego służącego do kąpieli pod 
prysznicem.
 b)w trosce o zdrowie wychowanków w związku 
z trwającą pandemią COVID-19 zakupiono 
urządzenie medyczne - pulsoksymetr do badania 
saturacji krwi 
 i tętna oraz artykuły chemiczne niezbędne w 
codziennym funkcjonowaniu.
Dzięki życzliwości i współpracy z Fundacją ORLEN 
zrealizowano projekt "Staramy się i działamy" 
którego celem było podniesienie standardu 
użytkowania jadalni poprzez m.in. zakup 
nietłukących naczyń gastronomicznych  
wykonanych z poliwęglanu.

87.90.Z 63 911,59 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

a)organizowanie spotkań z przedstawicielami 
innych instytucji zajmujących się opieką i 
wsparciem osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych patologią: Stowarzyszenie 
„Eurointegracja”, Stowarzyszenie „Oligo”, 
Stowarzyszenie „Daj szansę”, Fundacja „ Nasza 
szkoła”, Klub Rowerowy „CYKLISTA”. 
 b) Wspieranie w organizowaniu programów 
artystycznych ( dzień nauczyciela, święto 
patronalne ośrodka, wieczór andrzejkowy, 
spotkanie z Mikołajem, Jasełka). 
Wychowankowie Ośrodka dzięki współpracy z 
osobami które są zaprzyjaźnione ze 
Stowarzyszeniem uczestniczyli  w koncertach, 
seansach kinowych, wystawach i imprezach 
kulturalno- sportowych.  
c) realizacja zajęć kulinarnych, manualno – 
plastycznych  oraz sportowych mających na celu 
rozbudzenie pasji do samodzielnego 
organizowania czasu oraz rozwijających 
zainteresowania artystyczne wychowanków.
 Dofinansowano zakup art. spożywczych z okazji 
różnych imprez okolicznościowych które 
odbywały się w Ośrodku  jak również artykułów  
wykorzystanych do  pieczenia i dekorowania 
pierników świątecznych.  
W ramach zajęć manualno - plastycznych zostały 
wykonane dekoracje bożenarodzeniowe oraz 
kartki okolicznościowe wykonane techniką 
plastyczną qilingu (polegającą na tworzeniu 
ozdób z wąskich pasz wąskich pasków papieru 
zwiniętych w kształt sprężyny). Tego typu zajęcia 
rozwijają  fantazję oraz inwencję twórczą 
wychowanków.

85.59.B 2 493,34 zł
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114 078,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 125 686,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 124 858,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 827,97 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 780,00 zł

2.4. Z innych źródeł 827,97 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 308 682,51 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 66 404,93 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

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

w 
tym:

380,00 zł

10 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 41 502,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 83 655,57 zł 66 404,93 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

83 356,77 zł 66 404,93 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

298,80 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 1) Amortyzacja środków trwałych 31 090,00 zł

2 2) Prace remontowe balkonów w SOW, montaż rolet oraz zamontowanie systemu monitorującego 
na piętrze wychowanków

27 692,50 zł

3 3) Zakupiono wyposażenie do pokoi sypialnych oraz inne akcesoria niezbędne do funkcjonowania 
wychowanków w SOW

5 129,09 zł

4 4) Zakupiono artykuły spożywcze oraz materiały do zajęć manualnych 2 493,34 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 11 070,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

49 165,89 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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)

2 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 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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) 

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)

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Kalinowska, Janina Zając Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-28
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