
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-09-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica PROSTA Nr domu 47 A Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-783 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 68-459-23-50

Nr faksu 68-459-23-53 E-mail osrodek.zacisze@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-08-12

2004-06-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97129782100000 6. Numer KRS 0000125956

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

Leszek Kazimierczak prezes TAK

Danuta Krojcig wiceprezes TAK

Dorota Zubko 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

Majchrzak Ireneusz członek komisji TAK

Graupner Urszula członek komisji TAK

Surmiak Wojciech członek komisji TAK

OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzależnionym od alkoholu i 
narkotyków,
2.propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów polegająca na usunięciu z 
życia rodzinyjednostki alkoholu i innych środków uzależniających,
3.współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi 
uzależnieniom i przemocyrodzinie,
4.pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór Anonimowych 
Alkoholików,
5.tworzenie tzw. lobby abstynenckich, skupiających dorosłych, dzieci i 
młodzież,
6.rehabilitacja osób z niepełnosprawnością,
7.szerzenie sportu,
8.zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży defaworyzowanej,
9.zapobieganie marginalizacji młodzieży.
10.wspieranie działań osób z niepełnosprawnością i promocja ich 
inicjatyw,
11.zwiększanie integracji społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością,
12.tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością
w społeczeństwie,
13.działania na rzecz zwiększania aktywności społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnością,
14.inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji 
osób
z niepełnosprawnością,
15.promowanie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością,
16.promowanie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych i 
wymagających opieki i pielęgnacji,
17.organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum,
18.organizowanie wolontariatu,
19.prowadzenie działalności charytatywnej w szeroko pojętym zakresie,
20.prowadzenie działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i leczniczej w 
szeroko pojętym zakresie,
21.prowadzenie pozaszpitalnej opieki długoterminowej,
22. promowanie działalności twórczej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO 2



.organizację i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla 
dorosłych, dziecimłodzieży,
2.prowadzenie świetlicy, w tym także świetlicy dla dziecimłodzieży,
3.organizowanie prelekcji i odczytów popularno – naukowych, mających 
na celu integrację osób
z niepełnosprawnością i osób sprawnych psychofizycznie,
4.organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych,
5.organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów,
6.tworzenie i prowadzenie Centrum Informacyjnego dla osób z 
niepełnosprawnością oraz wymagających opieki pielęgnacyjnej, a także 
osób i podmiotów działających na ich rzecz,
7.organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
8.prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
9.organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń związanych z 
niepełnosprawnością, opieką
i pielęgnacją,
10.rehabilitacja i pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
11.doradztwo personalne i pośrednictwo pracy na rzecz osób z 
niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
defaworyzowanych i wymagających opieki i pielęgnacji,
12.zajęcia hipoterapii,
13.zajęcia ruchowe na boisku,
14.zajęcia i obozy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością i 
sprawnych psychofizycznie,
15.opiekę paliatywną w miejscu zamieszkania chorego, a także budowę i 
prowadzenie hospicjum,
16.przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy,
17.prowadzenie całodobowej, stacjonarnej opieki nad osobami z 
niepełnosprawnością, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym 
wieku,
18.prowadzenie placówki pozaszpitalnej opieki długoterminowej, w 
postaci zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zakładu pielęgnacyjno 
– leczniczego,
19.sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w 
szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż 
przedmiotów darowizny
20.działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, w tym, 
organizowanie plenerów i wystaw artystycznych

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

174

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

organizacja i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży (§ 6 pkt. 1 Statutu),
prowadzenie świetlicy, w tym także świetlicy dla dzieci i młodzieży (§ 6 pkt. 2 Statutu),
organizowanie prelekcji i odczytów popularno – naukowych, mających na celu integrację osób
z niepełnosprawnością i osób sprawnych psychofizycznie (§ 6 pkt. 3 Statutu),
organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych (§ 6 pkt. 4 Statutu),
organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów (§ 6 pkt. 5 Statutu),
tworzenie i prowadzenie Centrum Informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością oraz wymagających opieki pielęgnacyjnej, a 
także osób i podmiotów działających na ich rzecz (§ 6 pkt. 6 Statutu),
organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (§ 6 pkt. 7 Statutu),
 prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (§ 6 pkt. 8 Statutu),
organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń związanych z niepełnosprawnością, opieką
i pielęgnacją (§ 6 pkt. 9 Statutu),
 rehabilitacja i pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (§ 6 pkt. 10 Statutu),
doradztwo personalne i pośrednictwo pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
defaworyzowanych i wymagających opieki i pielęgnacji (§ 6 pkt. 11 Statutu),
zajęcia hipoterapii (§ 6 pkt. 12 Statutu),
zajęcia ruchowe na boisku (§ 6 pkt. 13 Statutu),
zajęcia i obozy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością i sprawnych psychofizycznie (§ 6 pkt. 14 Statutu),przyjmowanie i 
organizowanie pracy wolontariuszy (§ 6 pkt. 16 Statutu),działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, w tym, 
organizowanie plenerów i wystaw artystycznych (§ 6 pkt. 20 Statutu).
2.Działalnością odpłatną Stowarzyszenia jest następująca działalność wskazana w § 6 Statutu:rehabilitacja i pomoc w 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (§ 6 pkt. 10 Statutu),opieka paliatywna w miejscu zamieszkania chorego, a także 
budowę i prowadzenie hospicjum (§ 6 pkt. 15 Statutu),prowadzenie całodobowej, stacjonarnej opieki nad osobami z 
niepełnosprawnością, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku (§ 6 pkt. 17 Statutu), prowadzenie placówki 
pozaszpitalnej opieki długoterminowej, w postaci zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zakładu pielęgnacyjno – 
leczniczego (§ 6 pkt. 18 Statutu), sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio 
korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny (§ 6 pkt. 19 Statutu).

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Tworzenie i prowadzenie Centrum 
Informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością 
oraz wymagających opieki pielęgnacyjnej, a 
także osób i podmiotów działających na ich 
rzecz.Od 2009 roku Ośrodek Integracji 
Społecznej prowadzi Zakład Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy, który świadczy całodobowe usługi 
pielęgnacyjno – opiekuńcze dla osób starszych 
chorych oraz dysponuje dwoma łóżkami dla 
niepełnosprawnych dzieci wymagających 
całodobowej opieki. Zadania realizowane w 
Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym 
współfinansowane są w ramach dotacji z Urzędu 
Miasta Zielona Góra.

Ponadto Ośrodek Integracji realizuje każdego 
roku szereg projektów przy współpracy z 
jednostkami samorządów i administracji 
publicznej, m.in. Lubuskim Urzędem 
Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim.

Od stycznia 2010 roku Ośrodek Integracji 
Społecznej prowadzi Program współfinansowany 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddziału Lubuskiego 
Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej poprzez hipoterapię i 
rehabilitację społeczną. W ramach projektu 
zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, ponad 
10 miesięcy w roku.

94.99.z 99 836,90 zł
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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. 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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie specjalistycznej placówki dla dzieci 
i młodzieży. "Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami" jest programem 
współfinansowanym ze środków Państwowego 
Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Oddziału Lubuskiego realizowanym w Ośrodku 
Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Projekt 
realizowany jest od stycznia 2020r i trwać będzie 
do 31.03.2023 r.

Nasze działania skierowane są dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w 
różnym wieku - dla dzieci od 2 do 18 roku życia. 
Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z 
następującymi schorzeniami i zaburzeniami 
rozwoju. W ramach projektu, wsparciem 
objętych jest 50 uczestników.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która 
posiada aktualne orzeczenie oraz orzeczenie o 
niepełnosprawności.
Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności 
zgłoszeń. W chwili obecnej prowadzona jest lista 
rezerwowa dla potencjalnych beneficjentów.

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie 
terapeutyczne mające służyć poprawie 
funkcjonowania człowieka, do których 
wykorzystuje się konia, który stanowi integralną 
część procesu terapeutycznego 
(współterapeuty).

Hipoterapia jest jedną z metod usprawniania 
rehabilitacji ruchowej i rewalidacji osób 
niepełnosprawnych, która polega na 
jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, 
psychicznym, sensorycznym (działającym na 
zmysły) i społecznym.

Celem hipoterapii jest przywrócenie o

94.99.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 4 745 003,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 143 712,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 840 486,16 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Tworzenie i prowadzenie Centrum 
Informacyjnego dla osób z 
niepełnosprawnością oraz wymagających 
opieki pielęgnacyjnej, a także osób i 
podmiotów działających na ich rzecz.Od 
2009 roku Ośrodek Integracji Społecznej 
prowadzi Zakład Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy, który świadczy całodobowe 
usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze dla osób 
starszych chorych oraz dysponuje dwoma 
łóżkami dla niepełnosprawnych dzieci 
wymagających całodobowej opieki. Zadania 
realizowane w Zakładzie Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczym współfinansowane są w 
ramach dotacji z Urzędu Miasta Zielona 
Góra. Ponadto Ośrodek Integracji realizuje 
każdego roku szereg projektów przy 
współpracy z jednostkami samorządów i 
administracji publicznej, m.in. Lubuskim 
Urzędem Wojewódzkim, Urzędem 
Marszałkowskim. Od stycznia 2010 roku 
Ośrodek Integracji Społecznej prowadzi 
Program współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddziału Lubuskiego 
Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej poprzez hipoterapię i 
rehabilitację społeczną. W ramach projektu 
zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, 
ponad 10 miesięcy w roku.

94.99.z 0,00 zł

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
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3 760 805,11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 367 043,45 zł

2.4. Z innych źródeł 2 060 127,24 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 181 240,64 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 99 836,90 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

1 wydatki związane z całodobową opieką osób starczych 99 836,90 zł

1 dom opieki 99 836,90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 143 712,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 174 120,58 zł

w 
tym:

2 174 120,58 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:

0,00 zł

367 043,45 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 43 875,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 567 359,25 zł 99 836,90 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

99 836,90 zł 99 836,90 zł

840 486,16 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,68 zł

0,00 zł

3 627 035,51 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

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

26 646,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

27 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)

20,41 etatów

49 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

20 osób fizycznych
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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 725 519,29 zł

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

1 725 519,29 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)

8 083,34 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

914 351,93 zł

914 351,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 811 167,36 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 1 725 519,29 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

5 100,00 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

6 022,62 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

Leszek Kazimierczak, Danuta Krojcig, 
Dorota Zubko Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-25
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