
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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 2020-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina JAROCIN

Powiat JAROCIŃSKI

Ulica DŁUGA Nr domu 108 Nr lokalu 

Miejscowość ŁUSZCZANÓW Kod pocztowy 63-200 Poczta JAROCIN Nr telefonu 627403709

Nr faksu 627403709 E-mail gb.danuta@gmail.com Strona www www.szkola-luszczanow.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-07-25

2012-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30089729700000 6. Numer KRS 0000310793

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

Beata Czajczyńska prezes TAK

Antonina Kurzawiak wiceprezes TAK

Joanna Krystkowiak 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

Bogusława Orpel członek TAK

Paulina Wawrzyniak przewodnicząca TAK

Agnieszka Wawrzyniak członek TAK

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łuszczanowie zgodnie ze 
statutem jest:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, 
psychicznego.kulturowego, fizycznego i patriotycznego w szczególności 
dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych 
prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności wsi 
Łuszczanów.
3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz 
porządku i bezpieczeństwa.
4. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. przeciwdziałanie patologiom społecznym, dbanie o porządek i 
bezpieczeństwo publiczne.
9. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości.
10. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa.
11. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
12. Prowadzenie działalności charytatywnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie realizuje 
poprzez:
1. Prowadzenie placówek oświatowych (przedszkola i szkoły podstawowej 
oraz świetlicy)
2. Prowadzenie szkoleń i kursów edukacyjnych.
3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
4. Organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i 
młodzieży.
5. Występowanie do władz samorządowych gminy, powiatu i 
województwa a także do różnych fundacji o dotacje na realizacje celów 
statutowych.
6. Poszukiwanie darczyńców wspierających działania Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień.
8. Prowadzenie schronisk młodzieżowych.
9. Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów wspomagających rozwój 
gospodarczy i rozwijających przedsiębiorczość.
10. Organizowanie wycieczek, wyjazdów, rajdów w  celach 
krajoznawczych, edukacyjnych i przyrodniczych.

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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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

300

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie działa na rzecz dzieci, młodzieży oraz mieszkańców wsi Łuszczanów i okolicznych 
miejscowości. Działa zgodnie ze statutem i w celach dla których zostało powołane. Oprócz prowadzenia podstawowej 
działalności statutowej czyli prowadzenia placówek oświatowych: szkoły podstawowej i przedszkola, działa na rzecz społeczności 
lokalnej organizując festyny, zabawy, koncerty, zawody sportowe. Stowarzyszenie włącza się aktywnie w pomoc dla rodzin 
ubogich organizując zbiórki żywności szczególnie w czasie świąt. Prowadzi działalność na rzecz integracji ze środowiskiem 
lokalnym. W ramach swojej działalności kulturalnej współpracuje z Filharmonią Poznańską. W 2019 roku w ramach pożytku 
publicznego zorganizowano między innymi:
1. zabawę karnawałową,
2. zajęcia opiekuńcze - świetlicowe z programem profilaktycznym,
3. zajęcia sportowe z programem profilaktycznym,
4. kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, 
5. pomoc  świąteczną,
6. akcję w ramach kampanii społecznej "zatrzymaj się i żyj",
7. akcję wspierającą działania ekologiczne,
8. konkurs na bożonarodzeniową grę planszową,
9. wsparcie i udział w akcji dzieci do rakiet,
10. akcję charytatywną wsparcie dla Karola,
11. kiermasz bożonarodzeniowy,
12. festyn rodzinny.
13. zajęcia z kreatywności (ekologia, patriotyzm, eksperymenty np. cytrynowy wulkan).
14. program artystyczny "Twoja twarz brzmi znajomo",
15. pomoc społeczna dla dzieci i młodzieży,
16. organizacja dnia kobiet dla mieszkańców wsi Łuszczanów i okolic,

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie jest 
organem prowadzącym Niepubliczny Zespół 
Szkół. W ten sposób realizuje podstawowy cel 
statutowy, którym jest wspieranie 
wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, 
kulturowego, fizycznego i patriotycznego. W 
ramach działalności statutowej organizacja 
prowadzi również kółka zainteresowań 
(plastyczne, komputerowe, ekologiczno - 
przyrodnicze, teatralno - muzyczne). Zajęcia 
odbywają się w rożnych formach również z 
udziałem zapraszanych gości - specjalistów w 
danej dziedzinie. W 2019 roku organizacja 
prowadziła zajęcia wychowawcze w formie 
świetlicy.

85.59.B 5 234,90 zł

2

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

W roku 2019 zorganizowano imprezy kulturalne, 
mające na celu upowszechnienie tradycji 
narodowych i kulturowych. W ramach tej sfery 
działalności pożytku publicznego zorganizowano 
apel z okazji Święta Niepodległości. 
Zorganizowano konkursy związane z 
interpretacją wierszy polskich poetów. Dzieci i 
młodzież uczestniczyły w wycieczkach mających 
na celu poznanie piękna naszej Ojczyzny. 
Zorganizowane zostały spotkania pogadanki z 
ciekawymi ludźmi. Na podstawie wierszy petów 
polskich dzieci wykonały prace plastyczne.

93.21.Z 0,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Stowarzyszenie Edukacyjne działa na rzecz 
poprawy jakości życia dla lokalnej społeczności. 
Jednostka organizuje zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci, młodzieży i ich rodziców. Zajęcia te mają 
na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów 
oraz zapobieganiu powstawania patologii. 
Wychowawcy świetlicy pomagają dzieciom i 
młodzieży w przezwyciężeniu różnorodnych 
problemów związanych z nałogami i nadmierną 
agresją. Stowarzyszenie organizuje spotkania z 
pedagogami i przedstawicielami różnych służb, 
aby przybliżyć skutki złych zachowań.

88.99.Z 0,00 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) 1 181 481,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 156 381,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 25 100,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

W ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego jednostka zorganizowała obóz 
letni w Białym Dunajcu. Dzieci zwiedziły 
Zakopane, Szczawnicę, były na Palenicy 
płynęły spływem Dunajca. Uczyły się 
przyśpiewek góralskich, zwiedzały ciekawe 
miejsca. W czasie obozu organizowane były 
pogadanki, dyskoteki, gry, konkursy. Obok 
krajobrazów poznały także tradycje 
narodowe. Czas spędzony na zwiedzaniu i 
rozrywkach pozwolił choć na chwilę 
oderwać się dzieciom od problemów dnia 
codziennego. Dzieci szczęśliwie wróciły do 
domów.

93.21.Z 0,00 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 1 667,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 099 836,98 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 215,43 zł

2.4. Z innych źródeł 70 761,99 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 234,90 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: 1 186 308,54 zł 5 234,90 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

1 161 204,70 zł 5 234,90 zł

25 100,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Pozostała pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży 5 234,90 zł

1 Wynagrodzenie  prowadzących zajęcia świetlicowe, terapeutyczne i poradnictwo 5 234,90 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 076 436,98 zł

23 400,00 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:

200,00 zł

9 015,43 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 -4 822,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3,84 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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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1.1. 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)

28 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)

23,10 etatów

4 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

30 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 854 556,22 zł

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

854 556,22 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)  

2 979,17 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

825 826,22 zł

688 725,68 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

6 000,00 zł

- inne świadczenia 131 100,54 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 730,00 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 854 556,22 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

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

1 Prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych i 
opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży 
"Świetliki"

Celem zadania jest pomoc 
dzieciom w przezwyciężeniu 
różnorodnych problemów z 
zachowaniami patologicznymi i 
nadmierną agresją. Świetlica 
rozwiązywała problemy 
zaniedbania dzieci w rodzinach 
niepełnych i z ryzykiem 
patologii.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jarocinie

10 500,00 zł

2 Zajęcia sportowe pn."Ten 
kondycję super ma, co o 
zdrowie w ruchu dba".

Celem zajęć było zaspokojenie 
biologicznej potrzeby 
zwiększonej aktywności 
ruchowej oraz stworzenie 
dzieciom szerokiej możliwości 
jej realizowania pod okiem 
nauczyciela.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jarocinie

6 600,00 zł

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

6 959,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Beata Czajczyńska - prezes 
Stowarzyszena

Antonina Kurzawiak - wiceprezes 
Stowarzyszenia,

15.06.2020

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych

Celem zadania jest pokrywanie 
części wynagrodzeń wraz ze 
składkami ZUS osób z 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności. W roku 
2019 jednostka nasza 
zatrudniała 3 takie osoby. 
Dotacja ta remkompensuje 
krótszy dobowy wymiar czasu 
pracy oraz dłuższy wymiar 
urlopu wypoczynkowego.

Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 
13; 00-828 Warszawa

23 400,00 zł

2020-06-27
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