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Wolności - Centrum 
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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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica BEMA Nr domu 7 Nr lokalu 6

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-035 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 536055056

Nr faksu E-mail wartojestpomagac@gmail.com Strona www www.wartojestpomagac.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-11-26

2009-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08030013900000 6. Numer KRS 0000318521

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

Grzegorz Hryniewicz Prezes TAK

Agnieszka Bachorz Wiceprezes TAK

Sylwia Szymanowska 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

Aneta Fudali - Polewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Węgłowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aneta Szymenderska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"WARTO JEST POMAGAĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy 
dzieciom oraz dorosłym w ramach działalności pożytku publicznego. 
Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które 
mają wpływ na poziom zdrowia, kultury, edukacji społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia są także działania w zakresie: 
1. popierania i rozwijania twórczości artystycznej, 
2. promowania kultury oraz wszystkich nowych form związanych z szeroko 
pojętą sztuką
3. integracji środowisk artystycznych i zawodowych, 
4.działalności charytatywnej, 
5. inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
edukacyjno - kulturalno - artystycznych osób niepełnosprawnych, dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 
6. wspierania własnych członków w działaniach artystycznych. 
7. inicjowanie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej oraz zdrowego 
trybu życia. 
8. Pomoc społeczna, umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
10. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia 
chorych osób, na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również działanie 
na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 
11. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

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 poprzez wykonywanie zadań 
wynikających z działalności pożytku publicznego. Celem priorytetowym 
jest ratowanie życia i zdrowia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
pokrywanie kosztów transportu do placówek zdrowia i pobytu w tych 
placówkach, finansowanie specjalistycznych diet (niezbędnych w powrocie 
do zdrowia) 
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez: 
1. organizowanie imprez kulturalnych, inicjatyw artystycznych, w tym 
musicali, spektakli muzycznosłownych, recitali, koncertów, kabaretów, 
2. prowadzenie różnorakich form edukacji kulturalnej, w szczególności 
warsztatów artystycznych (tanecznych, teatralnych, wokalnych, 
plastycznych, filmowych) na rzecz społeczności krajowej i 
międzynarodowej, oraz osób niepełnosprawnych, 
3. realizowanie zadań zleconych przez państwo, jednostki samorządu 
terytorialnego i inne podmioty tożsamych lub zbieżnych z celami działania 
Stowarzyszenia, 
4. dokumentowanie i rozpowszechnianie w formie utrwaleń na 
jakichkolwiek nośnikach: muzyki oraz widowisk kulturalnych, w 
szczególności zapisów dotyczących imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie, 
5.oraz wydawanie publikacji, broszur związanych z działalnością 
Stowarzyszenia. 
6. współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących 
popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia. 
7. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w 
szczególności poprzez organizacje wyjazdów, warsztatów, pokazów. 
8. organizowanie imprez sportowych, inicjatyw zdrowotnych w tym 
zawodów, wydarzeń sportowych, zdrowotnych, półmaratonów, 
maratonów itp. 
9. współpraca ze Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz innymi podmiotami 
na każdym polu działania 
10. Niesienie różnorodnych form pomocy (zbiórki publiczne, koncerty, 
akcje, apele, itd.) umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
11. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność 
innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z 
celami Stowarzyszenia 
12. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których 
zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją 
zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną.

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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Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zajmuje się szeroko pojętą pomocą osobom potrzebującym i chorym. Pomoc odbywa się 
na zasadzie refundacji kosztów poniesionych w celach leczniczych, rehabilitacyjnych i innych niezbędnych w powrocie do 
zdrowia. Dla każdego podopiecznego udostępnione zostaje subkonto do wpłat, system płatności online, możliwe jest 
prowadzenie zbiórek publicznych oraz gromadzenie 1% podatku. Stowarzyszenie obejmuje opieką blisko 200 podopiecznych. Są 
to dzieci, które chorują na różnego rodzaju nowotwory, ziarniaki, cukrzyce, choroby oczu itp. Są także osoby dorosłe, które 
również chorują na nowotwory, są po wylewach, urazach głowy, chorują na stwardnienie rozsiane itp. W całym roku 
Stowarzyszenie podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu pomoc tym, którzy tego potrzebują m.in. akcja 
„Wyprawka”, czyli wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich z Zielonej Góry  (lista dzieci wytypowanych do 
otrzymania wyprawki tworzona jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze), akcja 
„Prezent pod choinką”, akcja „Zajączek”. Podsumowaniem całorocznej działalności jest grudniowy koncert „Warto jest 
pomagać”, który w 2019 roku odbył się  po raz XV. 
14.12.2019 r., godz. 19:00 w Hali CRS Zielona Góra odbyła się XV Gala charytatywna „Warto jest pomagać”.

Kolejny raz Grzegorz Hryniewicz wprowadził publiczność w magiczny klimat świąt. Do Zielonej Góry przyjechało wielu artystów z 
całej Polski - a wszystko po to, by pomagać. Podczas koncertu odbyło się wręczenie statuetek "Anioła Roku" 2019. Po raz 
pierwszy została wręczona statuetka „ZŁOTY ANIOŁ”, dla osoby, która w sposób szczególny przyczyniła się dla rozwoju kultury 
polskiej. Statuetkę otrzymała Katarzyna Gaertner. 

W tym roku pod nazwą „Artyści Artystom” pieniądze zebrane podczas koncertu w całości zostały przeznaczone na rehabilitację 
kompozytorki Katarzyny Gaertner, dla podopiecznej Stowarzyszenia Oli Mądry oraz na wyposażenie nowopowstającego szpitala 
w Zielonej Górze Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Gość honorowy: Katarzyna Gaertner, polska kompozytorka, pianistka i aranżerka. Autorka takich przebojów jak „Tańczące 
Eurydyki”, „Małgośka”, „Wielka woda”, „Bądź gotowy dziś do drogi”, „Diabeł i Raj”, „Na opolskim rynku”.

Koncert poprowadzili: Joanna Kołaczkowska i Leszek Jenek.

Przy akompaniamencie orkiestry "Warto jest pomagać" pod dyrekcją Wojciecha Zandeckiego wystąpili:

Halina Mlynkova

Anna Jurksztowicz

Igor Herbut

Marek Piekarczyk

Mietek Szcześniak

Stanisław Karpiel Bułecka

Rodzeństwo: Małgorzata Romanowska i Grzegorz Hryniewicz

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
Organizator: Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”
Reżyser, scenariusz, inicjator: Grzegorz Hryniewicz
Asystent reżysera: Agnieszka Hryniewicz, Łukasz Michałkiewicz
Koordynator Gali: Agnieszka Bachorz, Roland Bieniek
Opieka wolontarystyczna: Aneta Szymenderska, Marta Taracka, Łukasz Michałkiewicz
Kierownik muzyczny, aranżer, dyrygent: Wojciech Zandecki
Scenografia: Małgorzata Romanowska, Agnieszka Hryniewicz, Piotr Gawron, Roland Bieniek, Grzegorz Hryniewicz
Oświetlenie: Color s.c.
Nagłośnienie: Sabo Music

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra oraz Zarządu Województwa Lubuskiego
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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

350

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich,  gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Organizacja Akcji 
charytatywnej "Warto jest pomagać" 2019, 
dzięki której udało się pomóc 
podopiecznym Stowarzyszenia w leczeniu, 
rehabilitacji i powrocie do zdrowia. W tym 
roku pod nazwą „Artyści Artystom” 
pieniądze zebrane podczas koncertu w 
całości zostały przeznaczone na 
rehabilitację kompozytorki Katarzyny 
Gaertner, dla podopiecznej Stowarzyszenia 
Oli Mądry oraz na wyposażenie 
nowopowstającego szpitala w Zielonej 
Górze - Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

99.33.Z 0,00 zł

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

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zajmuje 
się szeroko pojętą pomocą osobom 
potrzebującym i chorym. Pomoc odbywa się na 
zasadzie refundacji kosztów poniesionych w 
celach leczniczych, rehabilitacyjnych i innych 
niezbędnych w powrocie do zdrowia. Dla 
każdego podopiecznego udostępnione zostaje 
subkonto do wpłat, system płatności online, 
możliwe jest prowadzenie zbiórek publicznych 
oraz gromadzenie 1% podatku. Stowarzyszenie 
obejmuje opieką blisko 200 podopiecznych. Są 
to dzieci, które chorują na różnego rodzaju 
nowotwory, ziarniaki, cukrzyce, choroby oczu 
itp. Są także osoby dorosłe, które również 
chorują na nowotwory, są po wylewach, urazach 
głowy, chorują na stwardnienie rozsiane itp. W 
całym roku Stowarzyszenie podejmuje różnego 
rodzaju działania mające na celu pomoc tym, 
którzy tego potrzebują m.in. akcja „Wyprawka”, 
czyli wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych i ubogich z Zielonej Góry  (lista 
dzieci wytypowanych do otrzymania wyprawki 
tworzona jest przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej 
Górze). Podsumowaniem całorocznej 
działalności jest grudniowy koncert „Warto jest 
pomagać”, który w 2019 roku odbył się  po raz 
XV.

99.33.Z 700 297,07 zł
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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) 1 724 077,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 896 870,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 80 992,54 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 25 730,66 zł

e) pozostałe przychody 720 483,97 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 508 922,71 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, 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 896 870,61 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 197 561,26 zł

w 
tym:

197 561,26 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

Druk: NIW-CRSO 7



2.4. Z innych źródeł

120 723,20 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 896 870,61 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 700 297,07 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: 1 329 423,92 zł 700 297,07 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

700 297,07 zł 700 297,07 zł

73 118,58 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

972,99 zł

1 Działania na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia - pokrywanie kosztow leczenia, rehabilitacji, 
dojazdów do placówek zdrowia, specjalistycznych diet, zakup sprzętu specjalistycznego. Pomoc w 
ramach Akcji "Wyprawka" oraz wszelkie inne działania na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia 
oraz osób potrzebujących.

700 297,07 zł

1 Wsparcie podopiecznej Róży 38 458,96 zł

2 Wsparcie podopiecznej Anety 36 024,07 zł

3 Wsparcie podopiecznego Karola 34 806,79 zł

4 Wsparcie podopiecznych Maksa i Ignacego 29 493,74 zł

5 Wsparcie podopiecznej Mai 23 268,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

360,00 zł

466 088,69 zł

0,00 zł

42 474,02 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 196 573,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 873,96 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 555 035,28 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)

1 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

35 518,00 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

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)

1,00 etatów

6 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

12 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)

30 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

5 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 76 159,08 zł

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

76 159,08 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)

1 666,66 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)  

1 666,66 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)  

1 057,76 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

16 614,08 zł

16 614,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 59 545,00 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 76 159,08 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

5 000,00 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

200,00 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

Grzegorz Hryniewicz - Prezes Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-13
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