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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. ZAMOŚĆ

Powiat M. ZAMOŚĆ

Ulica ŚLĄSKA Nr domu 45 A Nr lokalu 

Miejscowość ZAMOŚĆ Kod pocztowy 22-400 Poczta ZAMOŚĆ Nr telefonu 846392525

Nr faksu 846392525 E-mail stowarzyszeniezamosc@wp.pl Strona www http://stowarzyszeniewszyscyrazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-01-13

2009-01-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 95106569300000 6. Numer KRS 0000070740

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

Ewa Kasprzyk Prezes Zarządu TAK

Barbara Skiba Wiceprezes Zarządu TAK

Beata Bober Sekretarz TAK

Artur Wiater Skarbnik TAK

Katarzyna Bartosiewicz Członek TAK

Małgorzata Saczuk Członek TAK

Beata Latymowicz Członek 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

Bożena Sitarz Przewodnicząca TAK

Irena Szczęśniak Sekrzetarz TAK

Anna Gil Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ "WSZYSCY 
RAZEM"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

Rok 2021 ponownie ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z panującej pandemii Covid – 19 był rokiem 
trudnym dla działalności Stowarzyszenia. Nie wszystkie z zaplanowanych przedsięwzięć zostały zrealizowane.

1. Wspomaganie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

1) Pani Iza Szponar pozyskała od sponsorów darowiznę celową na zabudowę meblową dla Przedszkola Nr 3 
Specjalnego w Zamościu do sali 51 w kwocie 3300.00 zł. i zwróciła się do Zarządu o dofinansowanie brakujących 
środków. Stowarzyszenie decyzją Zarządu dofinansowało 1000.00 zł. do kosztu całkowitego 4299.99 zł. Pieniądze 
zostały wydane zgodnie z celem, na potrzeby tej placówki;

2) Na wniosek Pani Marty Szykuły, przyznano dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego - 7 par kijów do 
uprawiania Nordic Walking w kwocie 700 zł. W uzasadnieniu poinformowano Zarząd iż obecnie używany sprzęt jest 
wyeksploatowany i nie spełnia swojej funkcji, stwarza zagrożenie kontuzją. Dyscyplina ta ma pozytywny wpływ na 
rozwój psychofizyczny uczniów, cieszy się dużym zainteresowaniem i przynosi zamierzone efekty. Wydano na ten cel 
699.93 zł.

3) W związku z przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa wynikających z Covid-19, na wniosek wicedyrektora 
Ośrodka, Zarząd podjął decyzję o zakupieniu stolika i ławek umożliwiających organizację zajęć lekcyjnych na 
terenach zielonych Ośrodka. Zakupiono 1 ławkę szatniówkę za 324.00 zł oraz zestaw: stół i 2 ławki – 380.00 zł.;

4) Pan Kamil Leńczuk w imieniu wychowawców internatu zwrócił się z prośbą o zakupienie do internatu bardzo 
potrzebnego sprzętu multimedialnego komputera stacjonarnego i monitora interaktywnego wspomagającego 
kształcenie w różnym zakresie oraz rozwój zainteresowań. Zakupione wyposażenie umożliwi rozwijanie kompetencji 
informatycznych uczniów, uatrakcyjni prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Zakupiono 
zestaw stacjonarny komputer (1613,01 zł) i monitor oraz  monitor interaktywny 65 cali (8 610.00 zł). Łącznie wydano 
10 223,01 zł;

5) Z inicjatywy Stowarzyszenia wspólnie z SOSW zorganizowano konkurs plastyczny „Zabawy na świeżym 
powietrzu. Wymarzony kącik rekreacyjny w mojej szkole”. Nagrody zostały zakupione ze środków Stowarzyszenia 
213.06 zł;

6) W ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół wdrożono z młodzieżą zadanie 
„Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Stowarzyszenie współfinansowało zakup materiałów np.: ziemi, 
nasion, roślin, cementu do przygotowania poidełek dla owadów, farb, impregnatów itp. Koszt dofinansowania to 
513.38 zł. 

7) W 2021 roku w dalszym ciągu realizowaliśmy inicjatywę, pod hasłem "Zbierajmy nakrętki". W I półroczu roku 
szkolnego zorganizowaliśmy szkolny konkurs. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz dzieci z Przedszkola Nr 3 Specjalnego. Zebraną kwotę przekazano na 
cele statutowe 960.00 zł. Po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Stowarzyszenia ufundował nagrody dla zwycięskich 
klas i grup przedszkolnych. 

2. Promowanie działań na rzecz integracji i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

1) Wystawa pokonkursowa XIX Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” miała miejsce w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu dla społeczności Ośrodka i gości. Natomiast 
prezentacja twórczości nagrodzonych we wszystkich formach konkursowych została zamieszczona na stronach 
internetowych SOSW i Stowarzyszenia;

2) Pan M. Głębocki zaproponował przygotowanie prezentacji multimedialnej nt wykorzystania podłogi interaktywnej 
zakupionej przez Stowarzyszenie pod koniec 2020 roku i umieszczenie materiału na stronie internetowej 
Stowarzyszenia; 
3)  Zamieszczanie informacji z podejmowanych działaniach w środkach masowego przekazu;
4) Aktualizowanie informacji z działalności na stronie internetowej Stowarzyszenia;
5) Współpraca z zamojskimi i lubelskimi mediami;
6)  Zorganizowanie akcji w celu pozyskiwania środków z 1% podatków, przygotowanie materiałów promocyjnych 
Stowarzyszenia: plakaty, ulotki, strona internetowa Stowarzyszenia, SOSW, informacje w lokalnych, regionalnych 
mediach.

3. Organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć skierowanych do osób niepełnosprawnych:
a) kulturalnych:
1)  Współorganizowaliśmy z SOSW objęty Honorowym Patronatem i finansowym wsparciem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty XIX Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”. Konkurs ze względu na pandemię 
odbył się w formie online. Nagrody, dyplomy i podziękowania były przygotowane do odebrania w szkole. Wkład 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Stowarzyszenia w to przedsięwzięcie wyniósł 1 881.00 zł;

2)  W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z pandemii, nie odbyło się Uroczyste Podsumowanie - 
Koncert laureatów, podsumowujący całe przedsięwzięcie. Zarząd zaproponował dyrekcji SOSW zorganizowanie 
podsumowanie XIX Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze nich będzie….” dla laureatów poszczególnych 
form, tylko ze szkół SOSW. Impreza odbyła się zgodnie z ustaleniami na zielonych terenach Ośrodka. Wręczono 
współfinansowane nagrody, dyplomy, podziękowania. Rozdano pozyskane od sponsora napoje i słodycze;

3)  Wychowawcy internatu poprzez Stowarzyszenie pozyskali środki finansowe w kwocie 297.15 zł.  
za które zakupiono  prezenty  na Imprezę Mikołajkową w internacie;

4)  Ze względu na obostrzenia pandemiczne kolejny rok nie odbyły się w zaplanowanym terminie VII Regionalne 
Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych  „Co nam w duszy gra…” (Covid – 19). Zakupione nagrody 
zostały zatrzymane na organizację następnej edycji;

5)  Z tego samego powodu odwołane zostały cyklicznie odbywające się andrzejkowe spotkanie integracyjne ”Razem 
weselej” dla młodzieży ze szkoły przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu miasta Zamość. W poprzednich latach Stowarzyszenie 
partycypowało w kosztach tego przedsięwzięcia.

b) sportowych:

1) Złożono wniosek do Fundacji Orlen o darowiznę na realizację zadania pt. Rowerowy zawrót głowy – 
rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez rozbudowę ścieżki rowerowej na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu. Niestety w wyniku nie zrozumiałej polityki rekrutacji wniosków 
(dzień przed terminem zmieniono wymagania Fundacji) i dla niewtajemniczonych poprawa gotowego już Wniosku 
była niemożliwa;

2) Na organizację Dnia Dziecka na sportowo dla przedszkolaków oraz wszystkich uczniów SOSW pozyskano od 
sponsora – Hurtowni Spożywczej MARS wody mineralne oraz słodki poczęstunek (batony, owocowe cukierki) i 
przekazano organizatorom przedsięwzięcia.

c) rekreacyjno- turystycznych: 
1) Stowarzyszenie wsparło realizację innowacji pedagogicznej realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 
Specjalnej pt. „Alpaki uczą i bawią dzieciaki”. Ze środków Stowarzyszenia przekazano 600 zł na dowozu uczestników 
do Szajówki Alpaki w Tarzymiechach. 
2) Dofinansowanie inicjatywy wychowawców Internatu - organizacja wyjazdu 24 wychowanków do Tarzymiech 
Szajówki Alpaki w celu poznania życia zwierząt, alpakoterapia. Dofinansowanie wyniosło 200,00 zł, pozyskane środki 
celowe przez organizatora - kwota 250,00 zł.

4. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej :

1) Przy wsparciu Stowarzyszenia, SOSW realizowało ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych projekt pn. „W poszukiwaniu szczęścia - co może dać nam radość?”. W ramach projektu 
zrealizowano wiele zadań. Stowarzyszenie zakupiło dostęp do transmisji spektakli w TEATRZE PIASKU ONLINE. 
Umożliwiło to obejrzenie 2 przedstawień - „Tajemniczy świat baśni – spotkanie w teatrze” oraz „Dziadek do 
orzechów”; 

2) Stowarzyszenie włączyło się też w kolejne zadanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych służące profilaktyce - projekt  „…w zdrowym ciele-zdrowy duch. Razem przeciwko pandemii”. 
Partycypowano w kosztach  następujących zadań: 
- sfinansowano część nagród w konkursie plastycznym „Loteria zdrowia - smaki, zapachy, ruch” 
- zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z psychologiem ”Oaza spokoju” – 199.80 zł.;

3) Zarząd zaangażował Stowarzyszenie w ogólnopolską akcję charytatywną na rzecz chorego dziecka z Zamościa. 
Zakupiono 6 antyram i oprawiono w nie prace uczniów SOSW i laureatów Wojewódzkiego Konkursu Twórczości 
„Zawsze niech będzie…”. Prace zostały wystawione na licytację;

4) Stowarzyszenie poprzez ogłoszenie zbiórki plastikowych nakrętek, w II półroczu roku szkolnego włączyło się w 
akcję charytatywną na wsparcie rehabilitacji i leczenia uczennicy SOSW Marcelinki Lewickiej. W wyniku zbiórki za 
pierwszy transport uzyskano 1220 kg nakrętek za 1300 zł.

Współpraca:

1) W 2021 roku Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miasta Zamość, z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON. Organizacja imprez o zasięgu miejskim, powiatowym, 
wojewódzkim, we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Klubem 3 Batalionu 
Zmechanizowanego. Ściśle współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Zamościu;
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze 
środowiskiem osób zdrowych: organizacja wycieczek 
kilkudniowych i jednodniowych krajoznawczo-
turystycznych, konkursów twórczości artystycznej, 
prezentacji artystycznych, mitingów turystyczno-
rekreacyjno-sportowych, festynów rodzinnych. Zakup 
sprzętu do organizacji imprez oraz rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych. Upowszechnianie wiedzy na temat 
niepełnosprawności i możliwości integracji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem osób 
zdrowych.

15 465,51 zł

2) Działalność Stowarzyszenia od lat wspierają sponsorzy: Hurtownia Spożywcza MARS. Hurtownia Odzieżowa 
JUZWEX, Firma MAWIR SERWIS, Hurtownia Artykułów Papierniczych AZET. Wielu darczyńców wspiera 
poszczególne przedsięwzięcia doraźnie np.: poprzez darowiznę celową, często anonimowo, a także poprzez wpłaty 
z 1%.  

Informacje dodatkowe:

1) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są aktywni w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ich integracji z 
lokalnym środowiskiem. Pani Małgorzata Saczuk działa w Zarządzie Rady do Spraw Inwalidów i Rencistów, a panie 
Barbara Skiba i Katarzyna Bartosiewicz w powołanym przez Prezydenta Miasta Zamość Zespole Konkursowym 
Organizacji Pozarządowych przy UM Zamość.

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

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

950

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 20 813,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20 813,40 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 420,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

21 801,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 273,35 zł

119,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 193,86 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 477,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 465,51 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych 1 881,00 zł

2 Zakup sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wyposażenia. 10 927,01 zł

3 konkursy artystyczne, promocja 2 657,50 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -4 380,46 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 - dodatkowo podać 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
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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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

61 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

61 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 880,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 880,00 zł

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

240,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

240,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Kasprzyk - Prezes Zarządu 
Barbara Skiba - Wiceprezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-23

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