
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2022-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica DOMANIEWSKA Nr domu 36/38 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-672 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-601-29-13

Nr faksu 22-601-46-08 E-mail sekretariat@seirp.pl Strona www www.seirp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-13

2009-11-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81052774300000 6. Numer KRS 0000043188

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antoni Duda Prezes Zarządu 
Główb=nego

TAK

Leszek Orkisz Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Piotr Styczyński Sekretarz TAK

Jerzy Skrycki Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Zdzisław Pełka Członek TAK

Roman Skrzeszewski Członek TAK

Wiktor Kowal Członek TAK

Jan Pietruszewski Członek TAK

Henryk Grotkiewicz Członek TAK

Jerzy Kowalewicz Członek TAK

Ryszard Żak Członek TAK

Tadeusz Miciuła Członek TAK

Gabriela Lubańska Członek TAK

Mieczysław Skowron Członek TAK

Zofia Krasa Członek TAK

Henryk Karcz Członek TAK

Jan Kaczmarczyk Członek TAK

Józef Der Członek TAK

Czesław Okrasa Członek TAK

Wojciech Trzeciecki Członek NIE

Waldemar Mielczarek Członek TAK

Henryk Bilski Członek TAK

Jan Zachciał Członek TAK

Izabella Jaros Członek 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

Ireneusz Koczan Przewodniczący TAK

Józef Piasecki Członek TAK

Hanna Kazimierczak 
Grabiec

Członek TAK

Marian Zielski Członek TAK
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1.  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza w swoich 
szeregach emerytów, rencistów oraz byłych funkcjonariuszy policji i 
żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdowców i wdów po w/w 
funkcjonariuszach dla poprawy trudnych warunków w których żyją, 
socjalno-bytowych oraz przygotowania ich do czynnego uczestnictwa w 
życiu społecznym jak też w publicznym środowisku emerytów i rencistów 
policji i resortu spraw wewnętrznych.
2. Aktywne działanie w kształtowaniu patriotyzmu, jak tez wierności 
Ojczyżnie i Narodowi. Wskazanie właściwej postawy obywatelskiej , 
etyczno maoralnej oraz podtrzymywanie i pielęgnowanie pozytywnych 
doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych 
funkcjonariuszy oraz ich najbliższych.
3. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących 
im z tytułu zakończenia służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych jak 
też zdrowotnych i kulturalnych, sprawowania kontroli społecznej nad 
osobami schorowanymi i wymagających opieki.
4. Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów policji i resortu 
spraw wewnętrznych wobec organów władzy, administracji państwowej i 
iinnych organizacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Udzielanie pomocy finansowej , prawnej członkom Stowarzyszenia w 
poprawie codziennego życia, w poprawie warunków socjalno-bytowych w 
związku z tym zostały powołane komisje , które kontrolują poprawność 
składanych wniosków od których zależna jest pomoc finansowa.
2. Organizowanie wycieczek krajoznawczych , zawodów np. strzeleckich , 
plenerów malarskich, innych form zbiorowego wypoczynku i rekracji dla 
członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
3. Organizowanie klubów dla czlonków  Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie współdziałania z organami spraw wewnętrznych oraz 
związkami zawodowymi policjantów, w sprawach ważnych i istotnych dla 
emerytów i rencistów.
5. Otaczanie opieką mogił poległych funkcjonariuszy oraz miejsc pamięci . 
Pomaganie wdowom i wdowcom , sierotom po poległych i zmarłych 
członkach Stowarzyszenia.
6. Nadzoruje, kontroluje , wspomaga działalność swoich jednostek 
organizacyjnych, dodatkowo podejmuje działania i interwencje w zakresie 
utrudnień i wykonywania działań statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza emerytów i rencistów , byłych funkcjonariuszy policji i żołnierzy 
resortu spraw wewnętrznych , udziela pomocy finansowej i prawnej członkom Stowarzyszenia w poprawie codziennego życia m, 
w poprawie warunków-socjalno bytowych, przy korzystaniu z pomocy powołanych komisji do których należy kontrola nad 
składanymi wnioskami od których zależna jest pomoc finansowa i wsparcie  .
2. Organizuje wycieczki krajoznawcze, plenery malarskie, spotkania oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i reakracji dla 
członków i ich rodzin.
3. Organizuje kluby środowiskowe dla członków i ich rodzin
4. Podejmuje współdziałania z organami spraw wewnętrznych oraz związkami,, zawodowymi policjantów, związkami 
zawodowymi straży granicznej, w sprawach ważnych i istotnych dla emerytów i rencistów członków stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie otacza opieką mogiły poległych funkcjonariuszy oraz miejsca pamięci . Pomada wdowom i sierotom po 
poległych funkcjonariuszach.
6 Pomoc prawna polegająca na udzielaniu informacji jak też pomoc przy wypełnianiu i pisaniu pism do Sądów i Zakładu 
Emerytalno-Rentowego i innych organizacji związanych z członkami stowarzyszenia.
7.Nadzoruje, koordynuje , wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych, udziela porad prawnych, dodatkowo 
podejmuje działania i interwencje w zakresie ułatwiania i wykonywania działań statutowych.
8. Podejmuje działania i współpracuje ze środowiskami lokalnymi takimi jak samorządy miejskie oraz wiejskie, organizowane są 
spotkania z okazji np dnia kobiet, pożegnanie lata, obchodzenie uroczystości lokalnych itp.
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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

600

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 charytatywnej

- działalność organizacji gdzie indziej nie 
sklasyfikowana. . Podlkasa ta obejmuje 
bezpośrednio z partią polityczną, wspierających 
inicjatywy społeczne poprzez  edukację , 
gromadzenie funduszy, między innymi takimi jak 
wspierających ochronę praw i interesów 
członków Stowarzyszenia oraz ich najbliższych ( 
żonom, mężom i dzieciom) , ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków socjalno-bytowych, 
zdrowotnych, a także rada i pomocą prawną oraz 
wsparciem swoich członków byłych 
funkcjonariuszy policji i żołnierzy resortu spraw 
wewnętrznych.

94.99.Z 60 000,00 zł

2 działalność charytatywnej

- działalność ta obejmuję pomoc społeczną i 
finansową polegąjącą na opiece nad dziećmi i 
osobami o ograniczonej zdolności radzenia sobie 
samemu w życiu codziennym, udzielana  pomoc 
taka jak medyczna, edukacyjna, i działalność 
rehabilitacyjna przy znikomej pomocy 
administracji publicznej. Przyznawanie zapomóg 
lub jednorazowej pomocy finansowejna 
finansowanie zakupów leków, sprzętu do 
rehabilitacji, bądż polepszenia warunków 
zdrowotnych. Niejednokrotnie pomoc finansowa 
jest udzielana na wizytę u lekarza specjalisty........

87.90.Z 35 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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

3 działalność charytatywnej

- wymieniona podklasa obejmuję PKD 56.03. Z 
tj. dbanie o mogiły i otaczanie pamięcią mogił i 
miejsc pamięci po zmarłych i poległych 
funkcjonariuszach policji, żołnierzy spraw 
wewnętrznych, służb granicznej oraz służby 
wieziennictwa , pomocy ich rodzinom ( 
wdowom, wdowcom, niepełnosprawnym 
członkom rodziny) pomoc przy organizowaniu 
ceremonii pogrzebów członków Stowarzyszenia , 
pomocy czlonkom ich rodzin.   Podklasa ta nie 
obejmuje utrzymywania terenów zielonych na 
cmentarzach i przy miejscach pamięci.......

96.03.Z 3 000,00 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) 1 100 042,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 110 125,87 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 99 531,14 zł

d) przychody finansowe 80,10 zł

e) pozostałe przychody 890 305,63 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

- opisywana podklasa obejmuje działalność agencji reklamowych, projektowanie, planowanie  
i realizowanie, jak i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, internecie, 
oraz innych mediach. Polegających na pomocy społecznej. w tym pomoc rodzinom i osobom 
w cięzkiej stytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin w codziennej sytuacji.  
Dystrybucja ulotek , prospektów reklamowych.Prowadzenie kampanii reklamowych i 
pozostałych usług reklamowych mających na celu przyciaganie jak i zatrzymywanie klientów...

2 82.30.Z

- opisywana podklasa obejmuję działalność związana z przygotowaniem i organizacją a także 
promocją i zarządzaniem:

1.targów,
2. spotkań, 
3. kongresów,
4. konferencji, 
5 wystaw.
                                                                                                                                                        
zarządzanie promocją, 
rozpowszechnianiem organizowanych imprez,
włączając działania na rzecz osób niepełnosprawnych ( np. inwalidów i osób w starszym 
wieku)...

3 58.19.Z

- pozostała działalność wydawnicza:
                                                                                                                             
- podklasa ta obejmuje:
- wydawanie, wytłaczając i udostepniając w trybie online

1. katalogów,
2. materiałów reklamowych,
3. fotografii,pocztówek,
4. formularzy,
5. kartek  z życzeniami,
6. plakatów, reprodukcii dzieł sztuki, 
7. pozostałych wyrobów drukowanych wydawanie i udostępnianie ( danych statystycznych i 
innych w trybie on-line).
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110 125,87 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 99 531,14 zł

2.4. Z innych źródeł 890 385,73 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 281 180,99 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 99 700,00 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

1 pomoc finansowa- osoby fizyczne , koła Stowarzyszenia 99 700,00 zł

1 pomoc finansowa dla osób fizycznych i kół 99 700,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

99 531,14 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 10 425,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 931 702,72 zł 99 700,00 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

99 700,00 zł 99 700,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

48 174,00 zł

0,17 zł

320 117,45 zł

463 711,10 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

168 340,02 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

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

0,00 etatów

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

18 246 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)

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 129 894,84 zł

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

1 000,00 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 

128 894,84 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)  

1 800,00 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

70 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)

30 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 30 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

70 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 129 894,84 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 1 000,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 000,00 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

Antoni Duda Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-08
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