
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-02-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica PLAC OPATRZNOŚCI 
BOŻEJ

Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 33 822 73 29

Nr faksu - E-mail razem.stow@op.pl Strona www www.stowarzyszenierazem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07044077600000 6. Numer KRS 0000114639

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

MARIA SYSAK-ŁYP PREZES TAK

ADAM BIAŁOŃ V-CE PREZES TAK

TADEUSZ SOWIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MAŁGORZATA GRYGIERZEC CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ADAM KOZIK CZŁONEK 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

KAZIMIERZ PAŹDZIORA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

JADWIGA KROGULSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

DOROTA ŻOCZEK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;\

16) turystyka i krajoznawstwo; 
17) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym;
18) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
19) promocja i organizacja wolontariatu;
20) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów w zakresie określonym w pkt. 1-19.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) świadczenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom,
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i 
niepełnosprawnych,
3) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i wszelkich innych form 
integracji i aktywizacji (społecznej i zawodowej),
4) działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną, rekreacyjną, kulturalną, 
sportową oraz edukacyjną, w tym organizowanie wycieczek, turnusów 
rehabilitacyjnych, obozów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i 
kulturalnych, uroczystości okolicznościowych, zajęć i warsztatów,
5) organizowanie dowozu dla osób niepełnosprawnych,
6) organizowanie akcji proekologicznych, 
7) organizację szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
oraz tworzenie i prowadzenie dla nich grup wsparcia,
8) reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji 
i organów administracji rządowej i samorządowej,
9) współpracę z osobami, organizacjami, placówkami, grupami 
nieformalnymi i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia,
10) promocję i organizację wolontariatu, w tym zachęcanie różnych osób 
do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 
warunków do ich działalności,
11) działania w zakresie ekonomi społecznej,
12) działalność w zakresie ochrony zdrowia i promowania zdrowego stylu 
życia,
13) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ziałania w 2013 polegały głównie na :

I. Realizacji zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz lokalnej społeczności 
w obszarze:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- realizacja zadania: Warsztaty artystyczno-edukacyjne "Rozwijamy skrzydła" (warsztaty i impreza)
2. Turystyki i krajoznawstwa:
- realizacja zadania: Wycieczka „Szlakiem Zabytków Techniki”
3. Sportu/wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- realizacja zadania: Impreza rekreacyjno-sportowa  „Osoby niepełnosprawne w akcji”
- realizacja zadania: „Integracyjny piknik sportowy” (impreza)
4. Pomocy społecznej: 
- realizacja zadania: „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego 
Domu Samopomocy”.
5. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
-realizacja zadania: „Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania 
czasu pod hasłem: „Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji”.

II. Realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS-u i PCPR-u w Bielsku-
Białej w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- realizacja zadania: Cykl imprez integracyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i sportowo-artystycznych pt. 
„Rozwijamy skrzydła” (zajęcia artystyczne i sportowe, zajęcia na basenie, dogoterapia, impreza 
integracyjno-rekreacyjna).

III. Organizacji imprez oraz wyjazdów integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla osób 
niepełnosprawnych, ich rodzin oraz lokalnej społeczności, jak: 
- Spotkanie Noworoczne (impreza)
- Majówka (impreza)
- 2 tygodniowy "Turnus uśmiechu" w Ustroniu
- Kociołek Beskidzki, połączony z „Jesiennym świętem ziemniaka” (impreza)
- Spotkanie z okazji jubileuszu 10-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie (impreza).

IV. Kontynuacji realizacji projektu "Klub integracji międzypokoleniowej" dofinansowanego przez 
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, mającego na celu integrację pokoleniowa 
starszych osób-opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz uczniami szkoły w 
Bestwinie, a także aktywizację ludzi starszych. W ramach działań w 2013 roku zorganizowane zostały 
zajęcia muzyczno-teatralne, plastyczne, sportowe i fotograficzne oraz „spotkania ze sztuką” i 
„spotkania z archeologią” w Muzeum Regionalnym ks. Bubka w Bestwinie, 4 dniowy wyjazd do Trójwsi, 
konkurs "Potrzebujemy siebie nawzajem", impreza „Festyn na wesoło” oraz happening. Wsparciem 
objętych było 50 osób.

V. Realizacji projektu „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM” dofinansowanego przez Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, mającego na celu poprawę w okresie 6 miesięcy szans zatrudnieniowych 
oraz aktywizację społeczną i zawodową zagrożonych wykluczeniem społecznym 20 osób 
niezatrudnionych - podopiecznych Stowarzyszenia „RAZEM”, realizowanego w partnerstwie z Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji z Bestwiny. W ramach projektu zorganizowano 240 godzin dydaktycznych 
zajęć (w formie warsztatów plastycznych i rękodzieła, muzyczno-teatralnych, taneczno-ruchowych), 
wyjście do Teatru Polskiego, 4 spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka, a także 24 godziny 
dydaktyczne warsztatów psychoedukacyjnych i aktywności zawodowej.

VI. Realizacji projektu „RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną” dofinansowanego przez Program 
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, mającego na celu integrację pokoleniową starszych osób 
- opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz uczniami i uczennicami z gimnazjum, a 
także aktywizacja osób starszych. Wsparciem objętych było 50 osób. W trakcie realizacji projektu 
zorganizowano 7 spotkań obejmujących zajęcia ogólnorozwojowe, taneczno-ruchowe połączone z 
aerobikiem, zajęcia z gimnastyki, zajęcia na basenie, a także dwie imprezy sportowo-rekreacyjne pod 
hasłem „Aktywni latem” i „Aktywni zimą” oraz konkurs „Sport to zdrowie”.

VII. Kontynuacji działań przy budowie Domu Stałego Pobytu dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w Bestwinie (prace wykończeniowe). W 2014 roku zakończono prace wykończeniowe w 
części rehabilitacyjno-kulturalnej Domu. We wrześniu zorganizowano uroczystość oddania do 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

170

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

użytkowania Domu, jako Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego wraz z jego poświęceniem i nadaniem 
imienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego.

VIII. Współpracy z wolontariuszami w ramach realizowanych zadań i programów.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Organizacja dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia i ich 
opiekunów: 
dwutygodniowego 
Turnusu Uśmiech do 
Wisły, czterodniowego 
wyjazdu do Trójwsi, 
wycieczki „Szlakiem 
zabytków techniki”. 

Organizacja zajęć z 
psychologiem i doradcą 
zawodowym w ramach 
projektu „Społecznie i 
zawodowo aktywni 
RAZEM”.

Organizacja imprez 
integracyjnych, jak 
Spotkanie Noworoczne 
oraz Kociołek Beskidzki, 
połączony z Jesienny 
Świętem Ziemniaka.

88.99.Z

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja warsztatów 
i zajęć artystyczno-
edukacyjnych oraz 
imprez kulturalnych, jak 
XI Majówka – 
Rozwijamy skrzydła. 

Organizacja wyjść do 
instytucji kultury m.in. 
do Teatru Polskiego.

93.29.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja zajęć 
sportowych o różnym 
profilu, w tym zajęć na 
basenie (na terenie 
MOSiR w 
Czechowicach-
Dziedzicach).

Organizacja imprez 
sportowo-
rekreacyjnych jak: 
Osoby 
niepełnosprawne w 
akcji, Integracyjny 
piknik sportowy, Festyn 
na wesoło, Aktywni 
latem, Aktywni zimą.

93.19.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 752,398.74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 178,648.24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 101,850.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 567.16 zł

e) Pozostałe przychody 471,333.34 zł

44,480.72 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Organizowanie dowozu 
dla osób 
niepełnosprawnych na 
zajęcia terapeutyczne 
do Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
„CENTRUM”

88.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 293,668.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 260,462.78 zł
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90,033.40 zł

113,606.66 zł

12,342.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 177,526.91 zł

8,250.00 zł

82,726.00 zł

24,562.61 zł

61,988.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 188,770.59 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 437,334.24 zł 119,873.28 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

295,597.68 zł 116,949.44 zł

104,773.84 zł 2,923.84 zł

0.00 zł

450.52 zł

36,496.17 zł

1 Prace wykończeniowe Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego oraz jego wyposażenie 68,897.31 zł

2 Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna ogółem 119,873.28 zł

1 Budowa Ośrodka / prace wykończeniowe / wyposażenie 68,897.31 zł
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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 -116,949.44 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,923.84 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 16.03 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1.0 osób

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

7,489.30 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

8,332.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów
22.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

142.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 94,693.31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

23,023.31 zł

19,200.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

14.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

14.00 osób

44.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

20.00 osób

24.00 osób
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- inne świadczenia 3,823.31 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71,670.00 zł

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

71,670.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 71,670.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

343.09 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,600.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Sysak-Łyp (Prezes)
Tadeusz Sowiński (Członek 

Zarządu)
Data wypełnienia: 19.05.2014r.

Data wypełnienia sprawozdania
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