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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina STAROGARD GDAŃSKI

Powiat STAROGARDZKI

Ulica CHOJNICKA Nr domu 70 Nr lokalu 

Miejscowość STAROGARD 
GDAŃSKI

Kod pocztowy 83-200 Poczta STAROGARD GDAŃSKI Nr telefonu 58-562-22-69

Nr faksu 58-562-22-69 E-mail osw.starogard@wp.pl Strona www www.soswstarogard.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-02-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19298327800000 6. Numer KRS 0000174927

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

Maria Kłos Prezes TAK

Magdalena Kiedrowska Wiceprezes TAK

Joanna Leszka sekretarz TAK

Piotr Fischer 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

Beata Milde - Bajor Przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Żaneta Michalska Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Lucyna Dominik - Stasiak Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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W roku 2018 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio"  dążyło do realizacji głównych celów 
statutowych - wspierania procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, głównie ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. Poprzez podjęte działania starano się 
wypromować  pozytywny wizerunek dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez ich 
aktywizowanie, włączanie w działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. 
W roku 2018 zrealizowano  następujące główne działania: 
1)  "Animaloterapia łamie bariery w komunikowaniu się dzieci z niepełnosprawnością". Projekt trwał od 9 kwietnia  
2018 do 18 października 2018r.   W ramach projektu uczniowie ze Szkoły Podstawowej wzięli udział w wycieczce do 
Toskanii Kociewskiej - gdzie w Bochlinie,  w gospodarstwie agroturystycznym, mogli uczestniczyć m.in w zajęciach 
onoterapii.  Ponadto część uczniów ze Szkoły Podstawowej wzięło udział w zajęciach z psem - dogoterapii oraz w 
zajęciach z kotem -tzw. felinoterapii. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wzięli także udział w konkursie 
plastycznym oraz muzycznym pt.: "Zwierzęta moimi przyjaciółmi".  Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Gminę 
Miejską Starogard Gdański, za udział w projekcie, co pozwoliło im na rozwinięcie twórczości i odniesienie sukcesu na 
miarę własnych indywidualnych możliwości. 
2) Projekt edukacyjno-wychowawczy "Spotkania z kulturą Kociewia" 
Projekt "Spotkania z kulturą Kociewia" realizowano od 16.04.2018r. do 04.12.1018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim. Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" udało się zrealizować 
po raz kolejny szereg ciekawych działań regionalnych. Uczestnicy projektu - czyli uczniowie ze szkół podstawowych 
powiatu starogardzkiego  zgodnie z harmonogramem poznawali kulturę regionu w postaci różnorodnych aktywności. 
14.06.2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie 
Gd.(56uczniów )spotkali się na zajęciach warsztatowych w naturalnym środowisku Starego Folwarku. W parku 
przyrodniczym podziwiano piękno przyrody , a w trakcie poznawania osobliwości architektonicznych kociewskich wsi 
zorganizowano biesiadę regionalną - w tym degustację potraw regionalnych. Obyły się również zajęcia edukacyjne  
w gwarze Kociewia  z animatorami kultury.  W listopadzie 2018r. rozstrzygnięto konkurs  plastyczny "Zapraszamy na 
Kociewie" dla młodszych uczniów szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. W konkursie uczestniczyło 78 
uczniów, wyróżniono i nagrodzono 25 uczniów z różnych szkół. Poprzez konkurs plastyczny "Zapraszamy na 
Kociewie" , zaktywizowano i integrowano ze środowiskiem lokalnym osoby niepełnosprawne. W konkursie udział 
wzięli nie tylko uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. , ale też uczniowie 
ze szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. W ten sposób popularyzowano tradycje ,obrzędy, zwyczaje ludowe 
zarówno w pracach plastycznych jak i w innych formach artystycznych. Promowano środowisko naturalne,  zasoby 
historyczno-kulturowe naszego miasta i regionu Kociewia. Realizowane  działania przybliżyły uczniom powiatu 
starogardzkiego historię, kulturę i walory przyrodnicze regionu kociewskiego w dostępny i atrakcyjny dla nich sposób. 
Integracja młodych Kociewiaków poprzez wspólne działania spowodowała odczuwanie pozytywnych emocji w grupie 
i społeczeństwie lokalnym. Wyróżnione prace plastyczne wykorzystano do opracowania okolicznościowej wystawy 
podczas zakończenia projektu w dniu 4 grudnia 2018 roku .  Wręczono dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu 
plastycznego.  Podczas zakończenia projektu uczestnicy wzięli udział też w zajęciach warsztatowych z animatorami 
regionu z Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Wspólnie śpiewaliśmy po kociewsku  m.in kolędy, poznawaliśmy kociewskie 
tradycje bożonarodzeniowe.  W trakcie trwania projektu (maj/grudzień2018r.)wypromowano szereg działań na rzecz 
upowszechniania kultury regionu . W całym przedsięwzięciu wzięło udział 165 osób- mieszkańców powiatu w różnym 
wieku. Realizowane aktywności zostały udokumentowane w postaci filmów, prezentacji multimedialnej, 
przedstawione na stronie internetowej, co pozwoliło wykreować pozytywny wizerunek regionu.
3) Kolejny projekt edukacyjno-terapeutyczny który był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Pinokio"  w 2018r. nosił nazwę "Jestem Polakiem Kociewiakiem", trwał od 23 kwietnia 2018 do 
9 listopada 2018r. W ramach projektu zorganizowano   konkurs plastyczny "Sto lat Niepodległej Polski i Kociewia''.
dla uczniów klas I-IV ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim  mający na celu 
stworzenie plastycznych ekspresji plastycznych na temat historii i wydarzeń kulturowych ziemi kociewskiej. Ponadto 
w ramach projektu odbyła się lekcja niepodległości w Muzeum Ziemi Kociewskiej- Kociewscy patrioci, w zajęciach w 
muzeum z kustoszem wzięło udział 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Starogardzie Gd. W ramach projektu "Jestem Polakiem Kociewiakiem" odbyły się także 
warsztaty artystyczne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości  na terenie arboretum w Wirtach. W wyjeździe 
autokarem do Wirt wzięło udział 50 uczniów, którzy wraz z animatorami na terenie arboretum wzięli udział w 
zabawach i konkursach z elementami symboliki narodowej i lokalnej. Zakończenie projektu  odbyło się 9 listopada 
2018r. podczas którego podsumowano konkurs plastyczny i wręczono nagrody, zorganizowano zajęcia o tematyce 
patriotycznej, w których brało udział ok. 70 uczestników. 
4) Następnym ważnym zadaniem zrealizowanym przez Stowarzyszenie "Pinokio" w 2018r. było zorganizowanie  
wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania - " Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc historycznych 
związanych ze 100-leciem niepodległości Polski". Półkolonie, rozpoczęły się 25.06.2018r. a zakończyły 06.07.2018r. 
Miejscem realizacji zadania był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim oraz miejsca 
wycieczek zaplanowanych w programie wypoczynku. W półkoloniach uczestniczyło 41 wychowanków z 
niepełnosprawnością. Program zajęć był  zróżnicowany oraz dostosowany do potrzeb i zainteresowań dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, w tym dla 
wychowanków z zaburzeniami komunikacji słownej, z autyzmem, z ADHD, z zaburzeniami zachowania oraz z 
niepełnosprawnością ruchową - mózgowym porażeniem dziecięcym. W tym roku w trakcie 10 - dniowego 
wypoczynku odbyły się codzienne wycieczki autokarowe,  różnorodne warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wycieczki 
edukacyjne, lekcje muzealne, związane z tematyką historyczną dotyczącą Polski, w tym obchodów 100-lecia 

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

250

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

odzyskania niepodległości.  Uczestnicy mieli zapewnione 3 posiłki dziennie oraz specjalistyczną opiekę sprawowaną 
przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 
5) W 2018r. Stowarzyszenie "Pinokio" przeznaczyło pozyskane środki, darowizny dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w  Starogardzie Gd. , w tym 
dla wychowanków z internatu. Darowizna od Galerii Neptun została przeznaczona  dla podopiecznych 
Stowarzyszenia "Pinokio"  - głównie na  zakup upominków na Święta Bożego Narodzenia oraz słodycze. 
6) Kolejnym zdaniem zrealizowanym w 2018r.  przez Stowarzyszenie "Pinokio" było przeprowadzenie warsztatów 
kreatywności dla dzieci niepełnosprawnych „Festiwal Kolorów", na które pozyskano środki z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.  W warsztatach wzięło udział około 60 dzieci z niepełnosprawnością korzystających z zajęć 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gd. W 
warsztatach kreatywności dzieci z niepełnosprawnością mogły w sposób wielozmysłowy aktywnie działać, brać 
udział w kreatywnych zabawach wraz z rodzicami.
7) Kolejnym działaniem  było przeprowadzenie zadania pod nazwą "Eko relaks". Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Pinokio" pozyskało w kwietniu 2018r. z Funduszu Małych Grantów EKO-UNII „Małe granty dla 
zrównoważonego rozwoju”. Ideą projektu ,,Eko relaks” było zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwoju 
niepełnosprawnych Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z wykorzystaniem naturalnych 
zasobów Ziemi. Projekt był realizowany w wymiarze ekologicznym, społecznym i ekonomicznym poprzez 
integrowanie różnorodnych działań oraz grup społecznych: wspólne z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością 
intelektulaną założono ogródki do prowadzenia hortiterapii, odbyły się wycieczki edukacyjne do arboretum i 
gospodarstwa agroturystycznego, zajęcia terapeutyczne z elementami sylwoterapii, warsztaty kulinarne , ekologiczny 
poczęstunek, wykorzystano wyhodowane warzywa i zioła do sporządzania posiłków. Działanie to zaktywizowało całe 
rodziny mające dzieci z niepełnosprawnością i wspomogło proces rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia 
"Pinokio".
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc 
historycznych związanych ze 100-leciem niepodległości 
Polski". W półkoloniach uczestniczyło 41 wychowanków 
z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.
". Półkolonie, rozpoczęły się 25.06.2018r. a zakończyły 
06.07.2018r. Miejscem realizacji zadania był Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie 
Gdańskim oraz miejsca wycieczek zaplanowanych w 
programie wypoczynku.  Program zajęć był  
zróżnicowany oraz dostosowany do potrzeb i 
zainteresowań dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym oraz głębokim, w tym dla wychowanków z 
zaburzeniami komunikacji słownej, z autyzmem, z 
ADHD, z zaburzeniami zachowania oraz z 
niepełnosprawnością ruchową - mózgowym porażeniem 
dziecięcym. W tym roku w trakcie 10 - dniowego 
wypoczynku odbyły się codzienne wycieczki 
autokarowe,  różnorodne warsztaty, zajęcia 
terapeutyczne i wycieczki edukacyjne, lekcje muzealne, 
związane z tematyką historyczną dotyczącą Polski, w 
tym obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.  
Uczestnicy mieli zapewnione 3 posiłki dziennie oraz 
specjalistyczną opiekę sprawowaną przez 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

13 800,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

". Projekt trwał od 9 kwietnia  2018 do 18 października 
2018r.   W ramach projektu uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej wzięli udział w wycieczce do Toskanii 
Kociewskiej - gdzie w Bochlinie,  w gospodarstwie 
agroturystycznym, mogli uczestniczyć m.in w zajęciach 
onoterapii.  Ponadto część uczniów ze Szkoły 
Podstawowej wzięło udział w zajęciach z psem - 
dogoterapii oraz w zajęciach z kotem -tzw. felinoterapii. 
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wzięli 
także udział w konkursie plastycznym oraz muzycznym 
pt.: "Zwierzęta moimi przyjaciółmi".  Otrzymali oni 
nagrody ufundowane przez Gminę Miejską Starogard 
Gdański, za udział w projekcie, co pozwoliło im na 
rozwinięcie twórczości i odniesienie sukcesu na miarę 
własnych indywidualnych możliwości.

0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Projekt "Spotkania z kulturą Kociewia" realizowano od 
16.04.2018r. do 04.12.1018r. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim. 
Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Starogardzie Gdańskim oraz współpracy ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
"Pinokio" udało się zrealizować po raz kolejny szereg 
ciekawych działań regionalnych. Uczestnicy projektu - 
czyli uczniowie ze szkół podstawowych powiatu 
starogardzkiego  zgodnie z harmonogramem poznawali 
kulturę regionu w postaci różnorodnych aktywności.

0,00 zł
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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) 67 404,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 056,33 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc 
historycznych związanych ze 100-leciem 
niepodległości Polski". Półkolonie, rozpoczęły się 
25.06.2018r. a zakończyły 06.07.2018r. Miejscem 
realizacji zadania był Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim oraz 
miejsca wycieczek zaplanowanych w programie 
wypoczynku. W półkoloniach uczestniczyło 41 
wychowanków z niepełnosprawnością. Program 
zajęć był  zróżnicowany oraz dostosowany do 
potrzeb i zainteresowań dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, 
w tym dla wychowanków z zaburzeniami 
komunikacji słownej, z autyzmem, z ADHD, z 
zaburzeniami zachowania oraz z 
niepełnosprawnością ruchową - mózgowym 
porażeniem dziecięcym. W tym roku w trakcie 10 - 
dniowego wypoczynku odbyły się codzienne 
wycieczki autokarowe,  różnorodne warsztaty, 
zajęcia terapeutyczne i wycieczki edukacyjne, 
lekcje muzealne, związane z tematyką historyczną 
dotyczącą Polski, w tym obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości.  Uczestnicy mieli 
zapewnione 3 posiłki dziennie oraz specjalistyczną 
opiekę sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną.

0,00 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 300,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 48,27 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 40 456,33 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 5 637,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 800,00 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)

58 579,15 zł

12 300,00 zł

0,00 zł

1 588,39 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc historycznych związanych ze 100-leciem niepodległości 
Polski - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania

13 800,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 13 200,00 zł

nie korzystała

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 72 467,54 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -5 062,94 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.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

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

7 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

53 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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 000,00 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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Kłos - prezes
Magdalena Kiedrowska - 

wiceprezes
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-15

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

Druk: NIW-CRSO 8


