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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 2022-08-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina SŁAWKÓW

Powiat BĘDZIŃSKI

Ulica UL. MŁYŃSKA Nr domu 14A Nr lokalu 3

Miejscowość SŁAWKÓW Kod pocztowy 41-260 Poczta SŁAWKÓW Nr telefonu 697344920

Nr faksu E-mail konstruktorska35@gmail.com Strona www www.porozumieniepokolen.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-06-16

2016-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24286255300000 6. Numer KRS 0000410124

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

EWA TARNOWSKA PREZES TAK

ALEKSANDRA KNAPIK WICEPREZES TAK

JOLANTA MAKAL - 
GODLEWSKA

SEKRETARZ TAK

JOLANTA OTFINOWSKA 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

SŁAWOMIR ZAPRZALSKI PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

WŁODZIMIERZ JAROS ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE-POROZUMIENIE POKOLEŃ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania jest: dialog i porozumienie pokoleń w celu zapewnienia 
warunków do samorealizacji
i aktywności, szczególnie ludzi młodych i seniorów na każdym szczeblu 
władzy samorządowej
i państwowej w formie sprawowania mandatów.
Ponadto celem statutowym Stowarzyszenia Porozumienie Pokoleń są 
również n/w:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób (działalność 
nieodpłatna),
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i umacnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, 
kulturowej,
- ochrona i promocja zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. realizację programu działania,
b. współpracę z władzami i innymi organizacjami społeczno – 
politycznymi,
c. interwencję i pomoc prawną,
d. założenie fundacji pomocowej,
e. udział w wyborach samorządowych,
f. wykorzystywanie dotacji z budżetów województwa, miast i gmin oraz 
środków unijnych w swoich jednostkach terytorialnych zgodnie ze 
strukturą organizacyjną S.P.P.
g. działalność odpłatną i nieodpłatną – zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o 
działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z póź. zm. 
m.in. z 19.08.2011) w zakresie wybranym z art. 4 w/w ustawy, realizując 
własne projekty, bądź przystępując do konkursów ofert lub trybie tzw. 
„małych zleceń”, spółpracując z organami pozarządowymi, o ile uznają 
taką współpracę za niezbędną, a przede wszystkim z organami 
administracji publicznej. Działania społeczne użyteczne w sferze zadań 
publicznych (art. 3 ust. 1) w zakresie wybranym (z art. 4 w/w ustawy):
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (działalność 
nieodpłatna);
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (działalność nieodpłatna);
- działalności charytatywnej (działalność nieodpłatna);
- podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 
(działalność odpłatna i nieodpłatna);
- ochrony i promocji zdrowia (działalność odpłatna i nieodpłatna)
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (działalność nieodpłatna);
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (działalność nieodpłatna);
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działalność 
nieodpłatna oraz działalność odpłatna);
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości (działalność odpłatna i nieodpłatna);
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (działalność 
nieodpłatna oraz odpłatna);
- wypoczynku dzieci i młodzieży (działalność nieodpłatna oraz odpłatna);
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
(działalność odpłatna i nieodpłatna);
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej (działalność odpłatna i 
nieodpłatna);
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (działalność odpłatna i 
nieodpłatna);
- turystyki i krajoznawstwa (działalność odpłatna i nieodpłatna);
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami (działalność nieodpłatna);
- promocji i organizacji wolontariatu (działalność nieodpłatna);
- pomocy Polonii i Polakom za granicą (działalność odpłatna i 
nieodpłatna);
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka (działalność nieodpłatna oraz 
odpłatna).

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 uczestniczyło w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych organizowanych przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A.
W 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia zrealizował z powodzeniem 2 projekty (złożone w konkursie I terminie 2020 roku). Oba 
projekty “Stepping into Entrepreneurship” i „Tradition is all around us” zostały rozliczone przez Fundację Rozwoju Systemu 
Eduacji NA Programu Erasmus+. Ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, umowa finansowa nr 2020
-1-PL01-KA105-079694 “Stepping into Entrepreneurship” została aneksowana do 31.12.2021r., natomiast umowa finansowa nr 
2020-1-PL01-KA105-078353 „Tradition is all around us” do dnia  18.02.2022 roku.
W 2021 r w I terminie konkursowym  (18.05.2021) zostały złożone 2 wnioski projektowe, które otrzymały pozytywną ocenę. 
Zostały podpisane 2 umowy finansowe:
    • 2021-1-PL01-KA152-YOU-000019029 „Go Europe”
    • 2021-1-PL01-KA152-YOU-000008541 „Press Enter”
Wprowadzony w marcu 2020 roku stan pandemii, bardzo ograniczył działalność Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń. 
W 2021 roku zostały zrealizowane 2 projekty z konkursu w 2020 roku:

-  2020-1-PL01-KA105-079694 “Stepping into Entrepreneurship”
Projekt został rozliczony przez NA Programu Erasmus+
Wartość projektu 19005,90 EUR
-  2020-1-PL01-KA105-078353 „Tradition is all around us”
Projekt został rozliczony przez NA Programu Erasmus+.
Wartość projektu 20 627,00 EUR
Umowa finansowa nr 2020-1-PL01-KA105-079694 „Stepping into Entrepreneurship” W dniach 26.09.2021 - 03.10.2021, 
Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń ze Sławkowa zorganizowało międzynarodowy projekt – “Stepping into 
Entrepreneurship”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +.W międzynarodowej wymianie 
młodzieży w Podlesicach wzięło udział 36 osób - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, młodzi 
ludzie z węgierskiej organizacji Magisztrátus Alapítvány oraz czeskiej organizacji - Spolek ActiTmel.cz. Honorowy patronat nad 
działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk. W ramach projektu 
“Stepping into Entrepreneurship” została poruszona tematyka przedsiębiorczości, kreatywności, pracy w grupie i środowisku 
międzykulturowym oraz zdobywania wiedzy, dotyczącej praktycznych zagadnień, związanych z rozwojem kariery zawodowej. 
Młodzi ludzie zapoznali się z możliwościami, jakie daje im rynek międzynarodowych korporacji; praktycznymi 
informacjami,dotyczącymi pracy w międzynarodowym środowisku w dużej organizacji oraz wymienili cennym doświadczeniem 
i poglądami w zakresie poruszanej tematyki. Podczas ponad tygodniowej wymiany młodzieży, uczestnicy przeprowadzili wiele 
ciekawych i interesujących zajęć tematycznych, które pozwoliły im osiągnąć cele przedsięwzięcia. Harmonogram spotkania był 
zróżnicowany i interesujący dla młodych ludzi. Kreatywnej nauce, nieodłącznie towarzyszyły pozytywne nastroje i motywacja 
do działania. Projekt był świetną okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz czerpania wiedzy z doświadczeń 
innych. Dzięki przedsięwzięciu, młodzi ludzie stali się bardziej świadomi tego, co pragną osiągnąć w swojej, przyszłej karierze 
zawodowej, stali się bardziej odważni w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu swoich opinii. Projekt został zrealizowany w języku 
angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia 
kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe 
itd. Projekt “Stepping into Entrepreneurship” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. 
Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie 
pracy w międzynarodowym zespole. 2020-1-PL01-KA105-078353 „Tradition is all around us” W okresie od 3 do 9 grudnia 2021 
Stowarzyszenie-Porozumienie Pokoleń zrealizowało międzynarodowy projekt – "Tradition is all around us". Przedsięwzięcie 
było dofinansowane w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą 
organizacją, przedstawiciele Sdruzhenie "NIE" z Bułgarii oraz młodzież z SOPRO - Solidariedade e Promoção ONGD z Portugalii. 
Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk. 
W ramach projektu “Tradition is all around us” została poruszona tematyka naszych kultur, dziedzictwa kulturowego, 
zwyczajów czy tradycji przez pryzmat świąt, obchodzonych w okresie zimowym. Młodzi ludzie z powodu niewystarczającej 
wiedzy, odchodzą od tradycji na rzecz panujących w mass mediach trendów; zapominają o swoich korzeniach i nie mają 
poczucia tożsamości kulturowej. Święta, obchodzone w okresie zimowym (w tym Boże Narodzenie) powinny mieć ogromne 
znaczenie w życiu młodych ludzi – zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy tożsamość kulturowa zanika, a same święta się 
skomercjalizowały. Święta od wieków mają ogromne znaczenie w Chrześcijaństwie, a ich tradycje i zwyczaje mają swoje źródła 
w zamierzchłych czasach – są związane z wydarzeniami historycznymi, mają swoje źródła w czasach pogańskich, czy czasach 
kiedy wiele kultur przenikało się nawzajem. Pokazują również piękno naszych kultur, są pełne ważnych symboli, a także śladów 
wielokulturowości. Święta są również źródłem wielu pozytywnych wartości, tj. tolerancja, otwartość, empatia, czy pomoc 
drugiemu człowiekowi. Celem międzynarodowego projektu było: - poszerzenie wiedzy na temat naszych kultur poprzez 
pryzmat świąt obchodzonych w okresie zimowym oraz wielokulturowości; - podwyższenie poziomu świadomości i tożsamości 
kulturowej; - wzrost świadomości na temat dziedzictwa kulturowego; - rozwinięcie takich postaw jak tolerancja, otwartość, 
bezinteresowna pomoc, empatia; -wzmocnienie dialogu międzypokoleniowych, jako źródła czerpania wiedzy o tradycjach i 
zwyczajach; Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie poruszyli tematykę tradycji i dyskutowali o 
tym, czym jest dla nich tradycja i jaką rolę odgrywa w ich życiu. Pogłębili wiedzę na temat świąt i tradycji obchodzonych w 
okresie zimowym (tj. przesilenie zimowe, Adwent, Boże Narodzenie, święto Trzech Króli), głównie pod kątem historycznym. 
Dyskutowali o początkach poszczególnych świąt, o ich pochodzeniu, historii, o tym w jaki sposób zostały ukształtowane i jak 
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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)

NIE DOTYCZY

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

rozpowszechniały się po poszczególnych krajach. Zaprezentowali najważniejsze oraz najbardziej interesujące tradycje, zwyczaje 
i obrzędy ze swoich krajów, związane z obchodzeniem świąt w okresie zimowym. Dyskutowali na temat „tradycji i zwyczajów”, 
które zostały wykreowane przez mass media i wielkie korporacje oraz stały się trendem, przybierającym na sile z roku na rok w 
zasadzie na całym świecie. Zaprezentowali również opowieści i legendy które nawiązują do świąt, obchodzonych w okresie 
zimowym, tradycji, zwyczajów i obrzędów zimowych. W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy projektu spotkali się online ze 
swoimi rówieśnikami, z którymi podzielili się wypracowanymi rezultatami; przeprowadzili warsztaty kulinarne, których 
motywem przewodnim były tradycyjne dania świąteczne z naszych krajów, a także zorganizowali wirtualny Jarmark Tradycji, w 
którym wzięli udział ich rówieśnicy. Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji 
pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, 
wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Powrót do korzeni i zgłębienie wiedzy na temat świąt, 
obchodzonych w okresie zimowym, pozwoliły młodym ludziom zrozumieć ich sens i cel, ukazały piękno naszych kultur, 
pozwoliły poczuć się w pełni tożsamym z naszymi kulturami, a także należycie pielęgnować i rozpowszechniać tradycje, 
zwyczaje i obrzędy. Projekt “Tradition is all around us” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji 
uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze 
doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole. W ramach międzynarodowego przedsięwzięcia, młodzież z Polski, Bułgarii i 
Portugalii pracowała nad stworzeniem broszury i publikacji, bazującej na wypracowanych i zebranych materiałach.

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

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.  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 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji 
projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych organizowanych przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję 
z siedzibą w Warszawie przy Alejach 
Jerozolimskich 142A.
PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2021 r.
Umowa finansowa nr 2020-1-PL01-KA105-
079694 „Stepping into Entrepreneurship” W 
dniach 26.09.2021 - 03.10.2021, Stowarzyszenie 
– Porozumienie Pokoleń ze Sławkowa 
zorganizowało międzynarodowy projekt – 
“Stepping into Entrepreneurship”. 
Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach 
programu Erasmus +.W międzynarodowej 
wymianie młodzieży w Podlesicach wzięło udział 
36 osób - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Pawła Stalmacha w Wiśle, młodzi ludzie z 
węgierskiej organizacji Magisztrátus Alapítvány 
oraz czeskiej organizacji - Spolek ActiTmel.cz. 
Druga umowa finansowa 2020-1-PL01-KA105-
078353 „Tradition is all around us”. W okresie od 
3 do 9 grudnia 2021 Stowarzyszenie-
Porozumienie Pokoleń zrealizowało 
międzynarodowy projekt – "Tradition is all 
around us". Przedsięwzięcie było dofinansowane 
w ramach programu Erasmus+. W projekcie 
wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, 
współpracujący z naszą organizacją, 
przedstawiciele Sdruzhenie "NIE" z Bułgarii oraz 
młodzież z SOPRO - Solidariedade e Promoção 
ONGD z Portugalii.

85.59.B 0,00 zł
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17,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 174 136,40 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 175 814,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 175 805,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 8,45 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 652,00 zł

2.4. Z innych źródeł 8,45 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

174 136,40 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:

312,00 zł

1 340,00 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 -5 951,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 182 166,77 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

181 757,53 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

409,24 zł

0,00 zł

0,00 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
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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

2 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)

4 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-15 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 900,00 zł

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

5 900,00 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

2 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

2 osób

0 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 5 900,00 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 5 900,00 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)

WYNAGRODZENIA DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH 
USŁUGI NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 
SĄ TYLKO W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z 
FUNDUSZU ERASMUS +

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

EWA TARNOWSKA Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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