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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 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica WESOŁA Nr domu 54 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-363 Poczta KIELCE Nr telefonu 605150223

Nr faksu E-mail cd.wesola54@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-12-27

2018-12-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36044024300000 6. Numer KRS 0000532778

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

Grzegorz Paweł Rynk Skarbnik TAK

Rafał Tomasz Dudała Prezes Zarządu TAK

Andrzej Karol Bednarczyk Członek Zarządu TAK

Aneta Monika Syska Członek Zarządu - 
Sekretarz

TAK

Iwona Romaniec Wiceprezes 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

Joanna Ruchomska Komisja Rewizyjna TAK

Alicja Antonina Tuz Komisja Rewizyjna TAK

Daniel Łukasz Płoński Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE WESOŁA 54
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Realizacja misji Kościoła Katolickiego na drodze dialogu i tworzenia 
szerokiego porozumienia społecznego.
2. Formacja religijna w oparciu o wartości chrześcijańskie.
3. Animacja życia religijnego, społecznego, i kulturalnego w środowisku 
akademickim.
4. Integracja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju wartości religijnych, 
społecznych i kulturowych.
5. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia psychicznego, kształtowanie 
postaw sprzyjających integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Poradnictwo (duchowe, psychologiczne, prawne, obywatelskie, biuro 
karier).
2. Organizowanie cyklicznych spotkań oraz wydarzeń gromadzących 
członków Stowarzyszenia i jego sympatyków.
3. Organizowanie konferencji, sympozjów, dni skupienia, warsztatów, 
kursów, koncertów, spotkań autorskich, wycieczek oraz pielgrzymek 
związanych z celami Stowarzyszenia.
4.Prowadzenie działalności charytatywnej.
5. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości.
6.Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny, w tym 
rozwój postaw obywatelskich.
7. Współpracę z innymi ośrodkami akademickimi.
8. Współpracę z urzędami, instytucjami, zrzeszeniami oraz organizacjami 
pozarządowymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia.
9. realizację projektów.

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

1. Poradnictwo (duchowe, psychologiczne, prawne, obywatelskie, biuro karier).
7. Współpracę z innymi ośrodkami akademickimi.
8. Współpracę z urzędami, instytucjami, zrzeszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celem 
Stowarzyszenia.
9. Realizację projektów.
10.Działalność wydawnicza i medialna.      
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
1. Realizacja misji Kościoła Katolickiego na drodze dialogu i tworzenia szerokiego porozumienia społecznego.
2. Formacja religijna w oparciu o wartości chrześcijańskie.
3. Animacja życia religijnego, społecznego, i kulturalnego w środowisku akademickim.
4. Integracja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju wartości religijnych, społecznych i kulturowych.
5. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia psychicznego, kształtowanie postaw sprzyjających integracji i przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
W ramach działań prowadzona jest Szkołą Pisania Ikon, spotkania małżeńskie, spotkania formacyjne dla mam z
2. Organizowanie cyklicznych spotkań oraz wydarzeń gromadzących członków Stowarzyszenia i jego sympatyków.
3. Organizowanie konferencji, sympozjów, dni skupienia, warsztatów, kursów, koncertów, spotkań autorskich, wycieczek oraz 
pielgrzymek 
    związanych z celami Stowarzyszenia.
4.Prowadzenie działalności charytatywnej.
5. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
6.Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny, w tym rozwój postaw obywatelskich.T małymi dziećmi,kursy 
przedmałżeńskie.3.
W okresie 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. do najważniejszych  zrealizowanych inicjatyw należały: 
a) kolędowanie na jazzowo w Kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II,
b) koncert kolęd chóru Antidotum w Kościele Akademickim  pw. Św. Jana Pawła II,
c) kolejna Droga Światła ulicami Kielc,
d) udział w „Rowerowej Pielgrzymce”,
e) wyjazd Duszpasterstwa Akademickiego w Bieszczady,
f) pielgrzymka do Włoch,
g) zainicjowanie Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej pt. Smak Karmelu,
h) odnowienie działalności Duszpasterstwa 25+ realizującego cykl spotkań z Ewangelią Św. Łukasza, 
i) po raz kolejny Zaduszki Jazzowe w Kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II,
j) po raz kolejny roraty połączone ze śniadaniem dla uczestników,
k) cykl konferencji o finansach,
l) po raz kolejny cykl spotkań w ramach Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT,
m) kontynuacja działalności Ośrodka Inspiracji Skrzydła udzielającego bezpłatnych konsultacji psychologicznych i 
organizującego warsztaty psychoedukacyjne, w tym zainicjowanie grupy wsparcia i rozwoju „MAGIS –więcej od życia”,
n) kolejna inicjatywa Chrześcijańskiego Teatru Tańca – spektakl „W imię” na temat prześladowań religijnych,
o) organizacja spotkania z Szymonem Hołownią,
p) organizacja uroczystości związanych z obchodami 5-lecia istnienia grup tworzących Centrum Duszpasterskie Wesoła54, 
połączonych z festynem i poświęceniem mozaiki Matki Bożej Studenckiej w Kościele Akademickim  pw. Św. Jana Pawła II,
q) cykl warsztatów i wykładów w ramach grupy Macierzanka m.in. na temat kobiet i rodzicielstwa,
r) kontynuacja lektoratu z języka włoskiego i zainicjowanie lektoratu z języka angielskiego,
s) wyjazd Wspólnoty Dobrego Słowa i Eucharystii, 
t) kontynuacja działalności Szkoły Pisania Ikon.
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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

1000

8

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Najważniejsze z realizowanych celów to 
promocja modelu "moralnego menadżera", 
wszak bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy 
pracodawcą,wymaga nie tylko profesjonalizmu i 
skuteczności,ale również  określonych 
predyspozycji 
duchowych i moralnych, pomoc w pogłębieniu 
życia duchowego przez uczestnictwo w 
modlitwie i refleksji nad Słowem Bożym, 
poszukiwanie odpowiedzi na pytania 
przedsiębiorców dotyczące etyki w 
biznesie,rozwijanie znajomości społecznej nauki 
Kościoła, wymiana doświadczeń, integracja 
środowisk chrześcijańskich przedsiębiorców. W 
2019 r poprzez uczestnictwo   w cyklu 
konferencji o finansach, poszukiwano dalszych 
odpowiedzi dotyczących społecznej nauki 
Kościoła. Zwieńczeniem konferencji 
i wymiany doświadczeń była zorganizowana 
pielgrzymka do Włoch, gdzie przy grobie Patrona 
 św. Jana Pawła II dziękowano za 5 lat 
działalności Stowarzyszenia.  
Przedsiębiorcy brali też udział  w zainicjowaniu 
Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej pt. Smak 
Karmelu,po raz kolejny uczestniczyli w 
Zaduszkach Jazzowych w Kościele Akademickim 
p.w. Św. Jana Pawła. Czynnie uczestniczyli w 
organizacji uroczystości związanych z obchodami 
5-lecia istnienia grup tworzących Centrum 
Duszpasterskie Wesoła 54, połączonych z 
festynem i poświęceniem mozaiki Matki Bożej 
Studenckiej w Kościele Akademickim  p.w. Św. 
Jana Pawła II.

85.60 Z 0,00 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

Druk: NIW-CRSO 4



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 rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

1.W 2019 zorganizowano cykl warsztatów i 
wykładów w ramach grupy "Macierzanka" m.in. 
na temat kobiet i rodzicielstwa.
Młode mamy mogły, wraz ze swoimi dziećmi, 
uczestniczyć w modlitwie i konferencjach 
głoszonych przez zapraszanych gości i osoby 
przygotowane do rozwiązywania problemów 
rodzinnych.
2.Uczestniczyły w kolędowaniu na jazzowo oraz 
w koncercie kolęd chóru Antidotum w Kościele 
   Akademickim  p.w. Św. Jana Pawła II.
3.W raz z innymi grupami brały udział w Drodze 
Światła ulicami Kielc,
4.Korzystały z zainicjowanie Szkoły Modlitwy 
Karmelitańskiej pt. Smak Karmelu.
4.Brały czynny udział, często z rodziną, w  
roratach połączonych ze śniadaniem dla 
uczestników.
5.W miarę możliwości korzystały z kolejnej 
inicjatywy Chrześcijańskiego Teatru Tańca – 
spektakl „W imię” na temat prześladowań 
religijnych,r oraz część z nich  kontynuowała 
zajęcia  w ramach lektoratu z języka włoskiego i 
zainicjowanego lektoratu z języka angielskiego.
W związku ze zróżnicowanym poziomem wiedzy 
uczestników zajęcia prowadzone są w grupach.
6.Wyjazd Wspólnoty Dobrego Słowa i 
Eucharystii, na rekolekcje połączone z 
wypoczynkiem wakacyjnym.
7.Kontynuowano działalność Szkoły Pisania Ikon, 
a 
 przy tym udział w Targach Sacroexpo.
8. Czynny udział w organizacji uroczystości 
związanych z obchodami 5-lecia istnienia grup 
tworzących Centrum Duszpasterskie Wesoła54, 
połączonych z festynem i poświęceniem mozaiki

94,91 Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Kontynuacja działalności Ośrodka Inspiracji 
Skrzydła udzielającego bezpłatnych konsultacji 
psychologicznych i organizującego warsztaty 
psychoedukacyjne, w tym zainicjowanie grupy 
wsparcia i rozwoju „MAGIS –więcej od życia”,).
Czynny udział w organizacja uroczystości 
związanych z obchodami 5-lecia istnienia grup 
tworzących Centrum Duszpasterskie Wesoła54, 
połączonych z festynem i poświęceniem mozaiki 
Matki Bożej Studenckiej w Kościele 
Akademickim  pw. Św. Jana Pawła II.Spotkania 
rozpoczynają się modlitwą.Osoby korzystające z 
porad i warsztatów, często chętnie włączają się 
w działania innych grup działających przy 
Stowarzyszeniu. Uczestniczą w Eucharystii, 
konferencjach, w wyjazdach integracyjnych, oraz 
podejmują inne działania wspomagające 
zaleconą terapię.

86,90 E 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 141 298,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 141 298,90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 95 887,90 zł

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. 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
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2.4. Z innych źródeł 45 411,00 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 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: 147 893,43 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

3,03 zł

55 565,57 zł

92 324,83 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 0,00 zł

w 
tym:

1 600,00 zł

91 890,90 zł

0,00 zł

2 397,00 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

1 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

0,00 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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2.1. Organizacja posiada członków

15 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)

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 6 606,59 zł

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

6 606,59 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)

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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 606,59 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 6 606,59 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

Rafał Dudała Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-12
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