
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica STEFANA BATOREGO Nr domu 26 Nr lokalu 

Miejscowość PSZCZYNA Kod pocztowy 43-200 Poczta PSZCZYNA Nr telefonu 32-210-35-11

Nr faksu 32-210-12-56 E-mail stow.omnibus@wp.pl Strona www omnibus.pless.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-07-20

2006-03-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24013640000000 6. Numer KRS 0000237488

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

Grażyna Łebecka Prezes Stowarzyszenia TAK

Waldemar Januszewski Vice-Prezes 
Stowarzyszenia

TAK

Zbigniew Łebecki Członek Zarządu TAK

Jolanta Skrzyńska Członek Zarządu TAK

Joanna Frydrych Skarbnik TAK

Lilianna Mańka 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

Katarzyna Majewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Urszula Niezgoda Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Niesyto Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY "OMNIBUS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego 
środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w 
następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, 
praw człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc 
społeczna a w szczególności:

1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz 
edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.

2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu 
pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.

3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich 
grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, 
bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inni.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:

a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i 
przedszkoli,

b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,

c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów 
szkolnych,

d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających 
szczególnej opieki,

f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i 
wypoczynku dzieci i młodzieży,

g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów 
pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,

h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,

i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad 
pedagogicznych.

2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-
szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz 
publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.

3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji 
europejskiej.

4. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury 
fizycznej i sportu.

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność 
pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której 
przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

1. Działalność odpłatna:

58.11.Z Wydawanie książek
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58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

2. Działalność nieodpłatna:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
nieklasyfikowana

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
nieklasyfikowana

89.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
nieklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

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

Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus" w 2019 roku była kontynuowana jak w 
latach ubiegłych.

Do akcji 1% podatku dochodowego przystąpiły placówki oświatowe, kulturowe i sportowe. Placówkom zostały przekazane 
informacje o wysokości zadedykowanych wpłat przez podatników, a także możliwości wydatkowania ich na cele zgodne z 
celami statutowymi Stowarzyszenia. Partnerzy prowadzili kampanię we własnym zakresie na podstawie przekazanych przez 
stowarzyszanie materiałów informacyjnych tj. ulotki, plakaty, zakładki. Na stronie internetowej Stowarzyszenie 
www.omnibus.pless.pl zostały umieszczone informacje dotyczące tego, w jaki sposób można przekazać 1% podatku na rzecz 
wybranej placówki oraz podopiecznych. Zgodnie z regulaminem przekazano partnerom środki z tytułu 1% podatku zgodnie ze 
wskazaniem podatników, na realizację celów zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia. Natomiast pozostała kwota 
została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z nieodpłatną działalnością realizacji celów statutowych tj. usługi 
księgowe, koszty utrzymania biura, a także na realizację różnego rodzaju inicjatyw podjętych przez stowarzyszenie.

W 2019 roku stowarzyszenie skierowało swoje działania w kierunku placówek oświatowych, kulturowych, sportowych, a także 
wychowawczych. Dzięki temu szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dom dziecka, piecza zastępcza 
zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, książki, przybory szkolne, sprzęt dydaktyczny. Uczniowie mogli uczestniczyć w 
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Wychowankowie domu dziecka mogli skorzystać z różnego rodzaju form wypoczynku, 
zorganizować sobie czas wolny, a także mogli brać udział w dodatkowych zajęciach sportowych, artystycznych, edukacyjnych 
oraz w wyjazdach zagranicznych.

Podopieczna stowarzyszenia, pomimo znacznej niepełnosprawności mogła realizować swój cel, jakim jest studiowanie na 
uczelni wyższej. Dzięki funduszom stowarzyszenie mogło pokryć koszty związane z edukacją podopiecznej, przekazane środki 
zostały zużytkowane na zakup książek, materiałów dydaktycznych, kursów szkoleniowych. Dzięki środkom finansowym 
stowarzyszenie mogło zapewnić podopiecznej poczucie bezpieczeństwa finansowego w czasie nauki. 

W ramach celów statutowych działania stowarzyszenia były również skierowane dla innych Podopiecznych. Podatnicy 
przekazali 1% podatku a także darowizny celowe. Dzięki temu, wsparcie mogły uzyskać najbardziej potrzebujące osoby. Środki 
zostały wydatkowane w ramach pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia. Wsparcie uzyskały 
osoby niepełnosprawne, przewlekle chore. Sfinansowano wiele form kosztownego i długotrwałego leczenia, a także 
wyposażenie m.in. turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi, terapie, buty ortopedyczne, okulary, aparaty 
słuchowe, diagnozy, pampersy, cewniki, środki higieniczne, opatrunkowe, lekarstwa.
W 2019 roku jeden z podopiecznych, dzięki zebranym środkom z darowizn, 1% podatku oraz zbiórek publicznych miał 
możliwość zakupienia bardzo kosztownych protez kończyn dolnych. Dzięki temu ma możliwość dalszej rehabilitacji, a tym 
samym na częściowe odzyskanie sprawności ruchowej.

W 2019 roku podjęto różnego rodzaju akcje charytatywne, podczas których były przeprowadzane zbiórki publiczne na rzecz 
Podopiecznych Stowarzyszenia. Zbiórki były przeprowadzane w celu pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, a także 
pomocy osobom, które zbierały środki na leczenie w zagranicznych klinikach, które dają im szanse na zastosowanie terapii, 
która nie jest dostępna w kraju zamieszkania. Stowarzyszenie współpracowało z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w 
zbiórkach jako wolontariusze oraz z osobami organizującymi różnego rodzaju wydarzenia lokalne, podczas których zbierano 
środki dla Podopiecznych Stowarzyszenia. Pozyskane środki na dany cel zostały uruchomione dla placówek oraz podopiecznych 
po przedstawieniu stosownych dokumentów księgowych.
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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)

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

190

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie mogły uzyskać najbardziej 
potrzebujące osoby. Środki zostały 
wydatkowane w ramach pomocy społecznej na 
rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony 
zdrowia. Wsparcie uzyskały osoby 
niepełnosprawne przewlekle chore. 
Sfinansowano wiele form kosztownego i 
długotrwałego leczenia również za granicą a 
także wyposażenie m.in. turnusy rehabilitacyjne, 
sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi, terapie, badania, 
buty ortopedyczne, okulary, konsultacje 
medyczne, pampersy, cewniki, środki 
higieniczne, lekarstwa, opatrunki.

88.99.z 270 000,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działania w kierunku placówek oświatowych, 
kulturowych. sportowych, a także 
wychowawczych. Dzięki temu szkoły, 
przedszkola, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne zostały doposażone w pomoce 
dydaktyczne, książki, przybory szkolne, sprzęt 
dydaktyczny. Dofinansowano zakup i montaż 
barierek w szkole, umożliwiających poruszanie 
się uczniów niepełnosprawnych ruchowo, w 
ramach niwelowania barier architektonicznych, 
doposażono także place zabaw dla dzieci. 
Uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach 
dodatkowych. Z kolei wychowankowie domu 
dziecka mogli skorzystać z różnego rodzaju form 
wypoczynku, zorganizować czas wolny, a także 
mogli brać udział w dodatkowych zajęciach 
sportowych, artystycznych, edukacyjnych oraz 
wycieczkach rekreacyjnych w kraju i za granicą.

85.60.Z 30 000,00 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
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505 195,21 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) 852 896,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 822 970,76 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 29 925,79 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 316 939,38 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

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 30 761,96 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 499 877,86 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 393 683,46 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: 669 852,32 zł 393 683,46 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

582 237,11 zł 393 683,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

87 614,94 zł

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomoc społeczna. 271 241,34 zł

2 Działalność na rzecz edukacji, wychowania. 31 307,24 zł

3 Koszty administracyjne związane z prowadzeniem działalności nieodpłatnej 70 974,47 zł

1 Dawid - w wyniku wypadku w pracy, stracił obie kończyny dolne. Dofinansowanie do zakupu 
dwóch protez.

50 504,24 zł

2 Aleksander - dziecięce porażenie mózgowe.
Zakup lekarstw, rehabilitacja, zakup wózka inwalidzkiego.

16 593,00 zł

3 Karolek - dziecięce porażenie mózgowe, wcześniak.
Zakup lekarstw, artykułów medycznych, obuwia ortopedycznego, rehabilitacja.

12 106,86 zł

0,00 zł

w 
tym:

70,00 zł

251 470,83 zł

0,00 zł

65 398,55 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 240 733,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 0,27 zł 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)

3 osób

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

765 281,61 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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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)

2,25 etatów

3 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

29 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)

22 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

22 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 46 973,12 zł

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

46 973,12 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)  

3 914,43 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

41 673,12 zł

36 607,29 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 417,40 zł

- inne świadczenia 3 648,43 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 300,00 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 46 973,12 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

4 252,20 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)

Łączna kwota przychodów organizacji (pkt III.1) oraz przychody finansowe (pkt II.1.d) są wyższe o 0,03 zł.  Różnica 
wynika z ręcznej kalkulacji różnic kursowych oraz dokonania wyceny środków pieniężnych w walucie obcej. W 
pierwszej kolejności zostało sporządzone spraowzdanie finansowe przy ręcznej kalkulacji różnic kursowych oraz 
dokonania wyceny środków pieniężnych w walucie obcej. Po sporządzeniu SF zapisy zostały przeniensione do ksiąg 
i zaksięgowano je automatycznie. Okazało się, że program inaczej zaokrąglił różnice kursowe i tym samym pojawiły 
się 0,03 grosze różnicy właśnie w środkach pieniężnych w aktywach oraz w przychodach finansowych i jednocześnie 
program rozliczył 0,27 groszy, które technicznie zostały wykazane jako pozostałe koszty operacyjne (była to 
aktualizacja wyceny walut).

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grażyna Łebecka - Prezes 
Stowarzyszenia

17.07.2020r.
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-18
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