
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOBINIE UL. GŁÓWNA 47 1 76-200
SŁUPSK GŁOBINO POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS NIEOGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ
W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIE PRZYSZŁOŚCI. NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE
KONTYNUOWANIA PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

PRZYJĘTO ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI ( DZ.U Z 2021 R. POZ. 217, 2105,
2106): BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, METODY WYCENY- MATERIAŁY BĘDĄ WYCENIONE W CENACH
ZAKUPU, SKŁADNIKI RZECZOWE AKTYWÓW BĘDĄ WYCENIANE W DRODZE SZCZEGÓŁOWEJ IDENTYFIKACJI CEN
RZECZYWISTYCH TYCH SKŁADNIKÓW, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE WYMAGALNEJ ZAPŁATY,
KAPITAŁY WŁASNE ORAZ OZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA WG WARTOŚCI NOMINALNEJ, ŚRODKI TRWAŁE O
WARTOŚCI DO 3500 ZŁ BĘDĄ AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO, POZOSTAŁE O WYŻSZEJ WARTOŚCI ZGODNIE Z
PRZEPISAMI USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (METODA LINIOWA).

Data sporządzenia: 2022-05-09

Data zatwierdzenia:

RENATA LEMISIEWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-09

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RENATA LEMISIEWICZ

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOBINIE
76-200 GŁOBINO
UL. GŁÓWNA 47 1
0000705418

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 2 741,48 3 650,81

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 741,48 3 650,81

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 2 741,48 3 650,81

PASYWA

A. Fundusz własny 2 741,48 3 650,81

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 2 741,48

IV. Zysk (strata) netto 2 741,48 909,33

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 2 741,48 3 650,81

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-09

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RENATA LEMISIEWICZ

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOBINIE
76-200 GŁOBINO
UL. GŁÓWNA 47 1
0000705418

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 900,00 1 870,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 900,00 1 870,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 2 641,52 960,67

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 641,52 960,67

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -741,52 909,33

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -741,52 909,33

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -741,52 909,33

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -741,52 909,33

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

NIE DOTYCZY

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

NIE DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NIE DOTYCZY

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

UZYSKANE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ- 1870,00 ZŁ ( 100 % STRUKTURY PRZYCHODÓW) Z CZEGO
750,00 ZŁ STANOWIĄ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ( 40,11 % STRUKTURY PRZYCHODÓW) A 1120,00 ZŁ OTRZYMANE
DAROWIZNY ( 58,89 % STRUKTURY PRZYCHODÓW)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych: 960,67 zł, co stanowi 100% struktury kosztów

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

BRAK danych

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

BRAK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ROKU 2021 Z TYTUŁU 1%

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

BRAK TAKICH INFORMACJI

Data sporządzenia: 2022-05-09

Data zatwierdzenia:

RENATA LEMISIEWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SŁUPSK

Powiat SŁUPSKI

Ulica UL. GŁÓWNA Nr domu 47 Nr lokalu 1

Miejscowość GŁOBINO Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 598471050

Nr faksu 598471050 E-mail 
stowarzyszeniespglobino@onet.pl

Strona www spglobino.hg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-24

2021-03-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36883002100000 6. Numer KRS 0000705418

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

Renata Lemisiewicz prezes TAK

Anna Sikorska wiceprezes TAK

Izabela Mojsiewicz skarbnik 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

Urszula Biernacka przewodnicząca TAK

Daniel Podkowicz członek TAK

Tomasz Kieraś członek TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOBINIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 1



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)

BRAK

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Zorganizowano, przeprowadzono oraz zakupiono nagrody do IV Edycji konkursu fotograficznego "Wakacyjne 
wspomnienia". Napłynęło bardzo dużo zdjęć. Świat przedstawiony za pomocą fotografii jest niesamowity i urokliwy- 
na nadesłanych zdjęciach pojawiły się nasycone czerwienią kaliny , cudowny zachód słońca nad górskimi szczytami, 
niepowtarzalna architektura , różnorodna natura, a także wspaniała zabawa uczestników. Konkurs miał na celu  
rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności dzieci, a także zachęcenie do 
zainteresowania fotografią, która ma inspirować oraz wywoływać emocje u odbiorców. Zdjęcia jako forma 
wakacyjnych wspomnień to także forma przekazu i podzielenia się swoimi doznaniami i emocjami.
2. Zakupiono dla Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w  Głobinie komplet naklejek edukacyjnych z działaniem 
tabliczki mnożenia, nazwami przypadków oraz z pytaniami do nich. Zostały one zamieszczone na podstopniach, w 
widocznym dla wszystkich miejscu. Jest to doskonała forma powtórzenia obowiązkowych treści nauczania w szkole 
podstawowej, a także forma pożytecznego wykorzystania czasu podczas przerw lekcyjnych. 
3. Ufundowano nagrodę dla uczennicy SP w Głobinie za bardzo dobre wyniki w nauce, chcą wyróżnić i docenić 
zaangażowanie i trud pracy w nauce. Uczennica nie kwalifikowała się do stypendium dyrektora szkoły, jednakże 
zdaniem zarządu stowarzyszenia należało ją wyróżnić.
4. W związku z pandemią działalność stowarzyszenia niestety była ograniczona.

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

400

0

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2



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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

ORGANIZACJA REKREACJI I WYPOCZYNKU UCZNIÓW- ze 
względu na długotrwałą pandemię organizacja 
wypoczynku i rekreacji była niewykonalna. Jednakże 
członkowie stowarzyszenia aktywnie wspierali 
nauczycieli i pracowników szkoły w zapewnieniu 
uczniom optymalnych i bezpiecznych  warunków 
spędzania wolnego czasu podczas przerw lekcyjnych lub 
przed i po zajęciach. Ponadto uczniowie brali udział w 
zimowym wyjeździe na narty ( opiekunem uczniów był 
członek stowarzyszenia).
Latem 12 uczniów wyjechało na obóz wędrowny na 
Mazury.

0,00 zł

2 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

POMOC RZECZOWA DLA UCZNIÓW SP GŁOBINO- dla 
jednej z uczennic klasy piątej ufundowano nagrodę 
rzeczową. Ponieważ uczennica nie spełniała kryteriów 
stypendium dyrektora szkoły, a wyróżniała się 
osiągnięciami w nauce i zachowaniu , zarząd 
stowarzyszenia podjął decyzję o ufundowaniu nagrody 
rzeczowej. Była to forma docenienia wkładu pracy 
uczennicy, która niewątpliwie miała wpływ na jej dalsze 
osiągnięcia edukacyjne. Była także mobilizacją  i zachętą 
do dalszej pracy nad sobą. Informacja o nagrodzie 
została rozpowszechniona wśród uczniów szkoły i także 
dla nich stała się zachętą do pracy.

0,00 zł

3 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

ROZWIJANIE BAZY MATERIALNEJ SP W GŁOBINIE- w 
ramach powyższej działalności z okazji Dnia Dziecka 
członkowie stowarzyszenia zakupili dla Szkoły 
Podstawowej w Głobinie naklejki edukacyjne, które w 
sposób "łatwy, lekki i przyjemny" pomagają uczniom 
przyswajać trudną na co dzień wiedzę z zakresu 
podstawy programowej. Naklejki przedstawiają w 
obrazkowy i kolorowy sposób przypadki oraz tabliczkę 
mnożenia. Prezent bardzo się spodobał, podczas przerw 
lekcyjnych jest systematycznie wykorzystywany  i będzie 
służył uczniom przez wiele lat.

0,00 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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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) 1 870,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 870,00 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 0,00 zł

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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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. 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)

960,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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) 960,67 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 909,33 zł
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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

1.1. 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

0 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

26 osób fizycznych

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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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)

0 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 zł

VII. 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. 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

RENATA LEMISIEWICZ Data wypełnienia sprawozdania
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