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• 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 2022-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina ŚWIEBODZIN

Powiat ŚWIEBODZIŃSKI

Ulica UL. OKRĘŻNA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość ŚWIEBODZIN Kod pocztowy 66-200 Poczta ŚWIEBODZIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
stowarzyszeniepomost@onet.pl

Strona www www.naszpomost.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-03-20

2019-08-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08008648500000 6. Numer KRS 0000252395

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

Jan Kostyszak PREZES ZARZĄDU TAK

Bartosz Jażdżewski WICEPREZES ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janusz Komin Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Małgorzata Jażdżewska Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie: edukacji, 

sportu, kultury i
turystyki.
2.Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.
3.Pomoc osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym.
4. Wspieranie edukacji w szczególności dzieci, młodzieży i kobiet.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu we wszelkiej postaci.
6. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
7. Rozwój świadomości obywatelskiej.
8. Popieranie działań mających na celu propagowanie edukacji 
ustawicznej.
9.Wspieranie działań prowadzących do podnoszenie kwalifikacji, 
umiejętności zawodowych i
poziomu wykształcenia.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
działającymi 
na terenie kraju i
zagranicy.
11. Wspieranie organizacji pozarządowych – tzw. trzeciego sektora.
12. Działanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
13. Działanie na rzecz udziału młodzieży w życiu publicznym.
14. Wspieranie wolontariatu młodzieżowego.
15 Działanie na rzecz szeroko pojętego wyrównywania szans 
edukacyjnych.

16. Przeciwdziałanie bezrobociu.
17.Działania na rzecz rozwoju wsi.
18. Świadczenie usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub 
poradnictwa zawodowego.
19. Świadczenie usług społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.
2. Działalność edukacyjną a szczególnie:
a) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji;
b) organizowanie konferencji, seminariów i narad;
c) organizowanie nauki języków obcych;
d) współorganizowanie praktyk i warsztatów.
e)prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych.
3. Organizowanie pomocy materialnej dla osób uczących się, a w 
szczególności dla: dzieci,
młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych - w formie 
stypendiów edukacyjnych.
4. Współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi, działającymi
na rzecz środowisk lokalnych.
5. Tworzenie lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych.
6. Współorganizowanie usługi doradczych.
7. Współpracę z organami władzy samorządowej, a w szczególności 
realizowanie zadań
publicznych.
8. Współpracę z pracodawcami: podmiotami gospodarczymi, w 
szczególności z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami.
9. Współpracę z placówkami edukacyjnymi wszystkich poziomów 
nauczania i wspierającymi
edukację.
10. Współpracę z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemów społecznych.
11. Organizowanie imprez charakterze kulturalno-oświatowym, 
rekreacyjno-sportowym i innych.
12. Działalność gospodarczą z przeznaczeniem dochodu na realizację 
celów statutowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” powstało 20.03.2006r. Organizacja specjalizuje się w działaniach na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparciu młodzieży. Ważnym celem jest również współpraca z NGO i instytucjami 
działającymi na terenie kraju i zagranicy, rozwój świadomości obywatelskiej i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju 
społeczności lokalnej.

Pomagamy osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym, chcemy zapewnić im życie bez barier. 

Wspieramy edukację dzieci, młodzieży i kobiet, bo wiemy, że wiedza jest potęgą człowieka. Przeciwdziałamy wykluczeniu 
społecznemu we wszelkiej postaci. Wspieramy wolontariat młodzieżowy. Z naszym stowarzyszeniem związana jest silnie 
nieformalna grupa młodzieży ,,Młodzieżowe Studio Talentów”.

Cele realizujemy poprzez działalność edukacyjną np. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji, tworzenie lokalnych 
partnerstw organizacji pozarządowych. Mamy doświadczenia z zakresu współpracy z organizacjami zagranicznymi oraz 
współorganizowaniu usług doradczych.

-01.06.2019-31.08.2021 - lider projektu &quot;Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie&quot;,
realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, działanie 7.5 - objęcie wsparciem  111 UP.
Wartość projektu 1 986 838,80 zł.
-od 2020-01-01 do 2022-12-31-lider projektu „CIS jako perspektywa zmiany”, Poddziałanie
7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane
poza formułą ZIT, RPO Lubuskie 2020.
Wartość projektu 1 782 633,12 zł.
-01.09.2019 -31.08.2021-projekt „Lubuskie młodzieżą silne!” w ramach   działania 1.4 
 Młodzież solidarna w działaniu, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze
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środków własnych stowarzyszenia. Przedmiotem projektu jest zdobywanie i doskonalenie 
przez osoby młode do 29 r. życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Wartość
projektu 1 643 282,40 zł.
-1.11.2018 - 31.10.2021-realizacja projektu międzynarodowego &quot;By Forest Education&quot; w
ramach programu Erasmus Plus, z partnerami z Włoch, Rumunii i Francji. Wsparciem
objętych 200 osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wartość projektu 93 000.00 Euro.
-1.12.2020-30.06.2023 -projekt partnerski „Klub dziecięcy Baja Land&quot; realizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” i Zakład Doskonalenia Zawodowego sp. z o.o.
w Trzcielu, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach
RPO–Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość
szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ze środków własnych, które stanowią 15%
wartości całkowitej . Projekt „Baja Land&quot; to szansa na powrót do pracy lub jej utrzymanie dla
93 osób(83k) pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, doświadczających
trudności na rynku pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt utworzy Kluby
Dziecięce w Powiecie Świebodzińskim i Międzyrzeckim (Trzciel, Lutol Suchy) oraz zapewni
przyjazną formę wsparcia w postaci Opiekuna Dziennego. Utworzono grupy 5-8 osobowe.
Rozpoczęcie wsparcia dzieci i ich rodziców od września 2021 roku. Wartość projektu 4 509
607,70 zł.
-15.09.2020 r. do 27.06.2021 r -projekt „Kompetencje społeczne w czasach Pandemii. Jak
możemy pomagać?” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” jest
finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz
inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Wartość dofinansowania 40 000,00 zł.

- 01-09-2020 do 30-06-2021- projekt „Międzykulturowy krok do wolontariatu” realizowany
przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”/Polska w partnerstwie z Gimnazjum im.
Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie /Litwa. Celem projektu jest wzrost motywacji
do wolontariatu u 60 osób młodych ze środowisk wielokulturowych w okresie trwania
projektu. Cel zrealizowany poprzez wspólną akcję “Zabawka dla Ciebie”, w czasie której
będziemy pozyskiwać zużyte zabawki i wysyłać do dzieci w krajach afrykańskich. Wartość
projektu
99 560.00 zł.
-1.09.2020-31.06.2021 - projekt grantowy „Nowoczesny stolarz na rynku pracy ”, numer
grantu W.200.II.2019, realizowany od 1.09.2020r. do 31.06.2021 r. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Edukacji „Pomost” w partnerstwie z BFW -Niemcy, finansowany w ramach „Ścieżki
współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach
działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa .Wartość projektu 99 293.00 zł
-1.11.2021-30.11.2021- naprawę samochodu do przewozu seniorów w Domu Dziennego
Pobytu „Homini” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030. Umowa nr 259/PROO/5/2021 pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz
Edukacji „Pomost” a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Wartość dofinansowania 9500,00 zł.
1.02.2021-31.07.2021-projekt grantowy „Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego –
Żłobek pogranicza na podstawie współpracy z partnerem rumuńskim”, numer grantu
W.350.III.2020, realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w
partnerstwie z Asociatia Interactive Education, Rumunia, finansowany w ramach „Ścieżki
współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach
działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa. Wartość projektu 40 000,00 zł.
1.01.2021-31.12.2021 - projekt „Empatia przeciw COVID- wsparcie psychologiczne i
informacyjne dla osób niepełnosprawnych wykazujących trudności w funkcjonowaniu,
związane z panującą pandemią COVID-19”. Projekt finansowany w 100% ze środków
PEFRON, Umowa nr ZZO/000119/04/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wartość projektu 764 999,99 zł.
1.09.2020-31.10.2021 –„Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój
form opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. lubuskim”. Finansowanie z POWER, działanie 2.1.
Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla 200 osób -160 jst, 40
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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)

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

1200

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

NGO. Pomost przeszkolił 80 osób z JST oraz 20 osób z NGO, utworzono 7 grup po 15 osób.
Realizacja przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” oraz Związek Organizacji
Pomocowych, współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji , Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego
i prywatnego. Wydruk broszury szkoleniowej.
Wartość projektu 256 975,00 zł.

1.07.2020-31.12.2021 –„Krok do przodu” , finansowanie z RPO-Lubuskie 2020, EFS
działanie 7.3. Wsparcie dla 110 osób (42K)wychodzących z uzależnienia, partner Joker,
partner Mariusz Komin. Aktywizacja społeczna , aktywizacja zawodowa, przygotowanie i
remont hostelu w Łagowie.
Wartość projektu 1 710 372,00 zł .
1.01.2021-31.12.2021- Opieka wytchnieniowa- edycja 2021. Finasowanie przez Fundusz
Solidarnościowy. Wsparcie dla 43 osób z niepełnosprawnościami.
Wartość projektu 389 400,00 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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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) 5 631 101,92 zł

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

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 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

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 integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w 
Świebodzinie. Aktywizacja osób bezrobotnych, z 
problemami uzależnień i 
niepełnosprawnościami. Zapewnienie im stałego 

kontaktu z doradcami zawodowymi, 
prowadzenie szkoleń pozwalających na 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
prowadzenie prac dorywczych aktywizujących 
osoby z niską motywacją do podjęcia pracy. 
Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, 
Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, władzami 
powiatowymi i miejskimi w zakresie 
wyrównywania szans edukacyjnych i 
zawodowych.

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 631 101,92 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5 631 101,92 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

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

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

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:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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: 5 548 106,02 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 548 106,02 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 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)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

4 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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Jan Kostyszak Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-07
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