
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina CHEŁM

Powiat CHEŁM

Ulica UL. JADWIGI 
MŁODOWSKIEJ

Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość CHEŁM Kod pocztowy 22-100 Poczta CHEŁM Nr telefonu 609651629

Nr faksu E-mail badamczyk@vp.pl Strona www www.stowarzyszenietakniewiele.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-09-17

2017-02-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06160390000000 6. Numer KRS 0000477241

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

Beata Adamczyk Prezes TAK

Karolina Rodewald-Smaga Wiceprezes TAK

Tadeusz Hańczur Sekretarz 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

Paweł Pietrasiuk Komisja Rewizyja TAK

Anna Urbanowicz Komisja Rewizyjna TAK

Danuta Maj Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom, 
promowanie idei „ pomoc za pomoc” i edukowanie społeczeństwa w tym 
zakresie,
2.  promocja i organizacja wolontariatu, 
3.  tworzenie, promocja i realizacja programów w zakresie prowadzonej 
przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej i społecznej. Głównie 
pomoc seniorom, młodzieży, dzieciom, ofiarom gwałtów i przemocy, 
osobom  chorym i niepełnosprawnym, rodzinom oraz  osobom  w trudnej 
sytuacji życiowej i innych,
4.  prowadzenie  działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz zajęć 
rekreacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
5.  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój 
przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród 
osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
6. działalność wspierająca działania w zakresie pomocy społecznej oraz 
edukacji społecznej poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i 
opiekuńczej,
7.  działalność wspierająca rozwój agroturystyki i turystyki, 
8.  działalność wspierająca ochronę środowiska, ekologię, ochronę i 
poprawę stanu  środowiska naturalnego, 
9.  działalność wspierająca oświatę, kulturę, promocję zdrowia oraz 
profilaktykę, sport i rekreację,
10  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 
12.  podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz 
działania na rzecz integracji europejskiej,
13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu 
terytorialnego,
14. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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- Opracowywanie i realizację programów aktywnej  pomocy zgodnej  z 
ideą „pomoc za pomoc”, tworzenie baz danych osób oraz osób i instytucji 
ofiarujących pomoc i współpracujących ze stowarzyszeniem oraz osób 
potrzebujących,
-Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do: dzieci, 
młodzieży,  seniorów, osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy i gwałtów,  
rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej oraz innych osób i 
grup potrzebujących wsparcia.
-Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno- 
szkoleniowej poprzez publikację materiałów w formie plakatów, ulotek, 
promocje w mediach społecznościowych.
- Tworzenie własnego centrum wolontariatu: poprzez pozyskanie 
wolontariuszy, szkolenia dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych 
wolontariuszy.
-Współorganizowanie imprez, koncertów, mających na celu promocję 
działalności statutowej Stowarzyszenia.
-Organizowanie zbiórek  i innych form pomocy charytatywnej.  
-Wsparcie osób oraz rodzin na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym 
i społecznym poprzez organizowanie i udzielanie kompleksowej pomocy, w 
zakresie doradczym oraz poprzez załatwiania spraw urzędowych, 
prawnych, pośredniczenie i pomoc w pozyskaniu pracy, staży 
zawodowych, szkoleń oraz współpraca z instytucjami w zakresie 
readaptacji społecznej osób potrzebujących.
- Aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Realizacja staży zawodowych w siedzibie stowarzyszenia.
- Prowadzenie własnej bazy danych pracodawców na użytek 
podopiecznych stowarzyszenia.
- Promocję  i tworzenie programów edukacyjnych i społecznych  mających 
na celu działania na rzecz innych osób w trudnej sytuacji życiowej, 
- Organizowanie kampanii społecznych w celu zwiększenia świadomości w 
zakresie celów statutowych.
- Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność charytatywną oraz 
realizację celów statutowych.
- Udzielanie pomocy potrzebującym w zakupie i pozyskiwaniu środków i 
zasobów trwałych m.in. zakup żywności, opału, mebli, sprzętu AGD i RTV, 
materiałów budowlanych i, opłacenie dostępu do lekarzy specjalistów oraz 
rehabilitacji i terapii, zakupu leków        
i sprzętu rehabilitacyjnego.

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)

nie dotyczy

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

363

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.Opracowywanie i realizację programów aktywnej  pomocy zgodnej  z ideą „pomoc za pomoc”, tworzenie baz danych osób oraz 
osób  i instytucji ofiarujących pomoc i współpracujących ze stowarzyszeniem oraz osób potrzebujących,
2.Tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy.
3.Współorganizowanie imprez, koncertów, mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia. 
4.Organizowanie koncertów,  zbiórek  i innych form pomocy charytatywnej.  
5.Wsparcie osób oraz rodzin na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym  i społecznym poprzez  pomoc w zakresie 
organizowania                      i udzielanie kompleksowej pomocy  osobom potrzebujących.
6.Aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7.Organizację praktyk i staży zawodowych.
8.Promocję profilaktyki zdrowia poprzez finansowanie działań terapeutycznych  i rehabilitacyjnych.
9.Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez: 
a) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych
10.Organizowanie kampanii społecznych w mediach społecznościowych w celu zwiększenia świadomości w zakresie celów 
statutowych.
11.Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność charytatywną oraz realizację celów statutowych.
12.Udzielanie pomocy potrzebującym w uzyskiwaniu środków i zasobów trwałych.
13.Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym.
14.Współpraca  z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi. 
15 Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

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 działalność charytatywnej

- Prowadzenie stałego kiermaszu 
charytatywnego w Chełmie. -Współorganizacja 
charytatywnego koncertu kolęd i pastorałek  w 
CHDK na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.  -
Zbiórka materiałów plastycznych, książek, płyt, 
krzyżówek dla seniorów z DPS w Nowinach. -
Wielkanocna zbiórka żywności „ Ale jaja” dla 
osób potrzebujących.  -Zbiórki i zakupy: słodyczy, 
żywności, odzieży, obuwia, art. 
szkolnych,zabawek, pieluch i artykułów 
higienicznych,czystości dla podopiecznych.  -
Zbiórki i zakup mebli i sprzętu AGD dla 
podopiecznych stowarzyszenia -
Bożonarodzeniowa zbiórka żywności i artykułów 
chemicznych w sklepach w Chełmie i Lublinie -
Akcja „Pokoloruj świat seniora”,zbiórka 
kolorowanek i krzyżówek, na rzecz DPS w 
Nowinach. - Warsztaty profilaktyczne dla 
młodzieży "Zasługuję na więcej". Warsztaty dla 
Rodziców i wychowawców: Szkoła dla 
rodzidziców i wychowawców- Jak być super 
rodzicem, Wychowawcą. Pomoc w odbudowie 
domu pogorzelcom z powiatu chełmskiego.

88.97 Z 5 200,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

- Akcja edukacyjno - społeczną: „ 
Bożonarodzeniowe Życzenia Uśmiechu” , 
wykonanie i przekazanie przez placówki 
przedszkolne i szkolne kartek świątecznych 
Samotnym seniorom oraz mieszkańców DPS w 
Nowinach. - Jasełka dla seniorów- zainicjowanie, 
przygotowanie,wystawienie z uczniami Zespołu 
Szkół nr 7 w Chełmie jasełek z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. -Edukacja społeczeństwa, 
promocja idei pomagania i wolontariatu poprzez 
aktywny udział w Chełmskim Dniu Organizacji 
Pozarządowych, prezentacja wolontariatu na 
rzecz osób potrzebujących. - Akcja edukacyjno- 
społeczna „Wielkanocne życzenia uśmiechu”- 
wykonanie i przekazanie przez placówki 
przedszkolne i szkolne kartek świątecznych 
Samotnym seniorom oraz mieszkańców DPS w 
Nowinach, Domu Brata Alberta w Lublinie, 
Szpitalu w Chełmie, Zaangażowanie  osadzonych 
w Więzieniu w Chełmie do wykonania prac 
artystycznych na rzecz podopiecznych 
stowarzyszenia Tak Niewiele. Prowadzenie 
warsztatów profilaktycznych dla młodzieży: 
Zasługuję na więcej.

85.59 B 327,00 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) 116 180,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 111 180,70 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

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

3

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Prowadzenie warsztatów  dla Rodziców i 
Wychowawców zgodnie z rekomendowanym 
programem profilaktycznym: Szkoła dla rodziców 
i wychowawców. Jak być super rodzicem, 
wychowawcą. Pomoc rodzicom w wykrywaniu 
uzależnień u dzieci, podejmowaniu 
odpowiednich kroków w niwelowaniu 
niebezpieczeństw wynikających z uzależnień. 
Prowadzenie konsultacji dla rodziców i 
wychowawców pod kątem umiejętnego 
reagowania w sytuacjach trudnych 
wychowawczo. Ochrona dzieci przed 
zachowaniami ryzykownymi, problemowymi ( 
agresja, przemoc, inicjacja seksualna, zażywanie 
środków psychoaktywnych, uzależnienie od 
mediów elektronicznych). Niwelowanie czynnika 
ryzyka nieprawidłowych postaw 
wychowawczych.

85.59 B 100,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 6



0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 81 180,70 zł

2.4. Z innych źródeł 35 000,00 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 5 627,00 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

1 Prowadzenie stałego kiermaszu charytatywnego w Chełmie.  -Zbiórki i zakupy:żywności, odzieży, 
czystości dla podopiecznych. -Zbiórki i zakup mebli i sprzętu AGD dla podopiecznych 
stowarzyszenia - Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży "Zasługuję na więcej. Pomoc w 
odbudowie domu pogorzelcom z powiatu chełmskiego.

5 627,00 zł

1 1.Pomoc charytatywna
2. Nauka,  edukacja, wychowanie

5 627,00 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:

1 400,00 zł

36 025,90 zł

0,00 zł

43 754,80 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 20 428,37 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: 91 071,88 zł 5 627,00 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

90 752,33 zł 5 627,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

319,55 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

0,00 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)

1 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)

0,04 etatów

4 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

17 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)

70 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

17 osób

53 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21 030,00 zł

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

21 030,00 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)  

2 600,00 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

13 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)

13 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

350,00 zł

350,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 680,00 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 21 030,00 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

3 200,00 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

Beata Adamczyk
Karolina Rodewald-Smaga

Tadeusz Hańczur
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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