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                      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 2020-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina KRZYWIŃ

Powiat KOŚCIAŃSKI

Ulica MICKIEWICZA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość LUBIŃ Kod pocztowy 64-010 Poczta KRZYWIŃ Nr telefonu 728999271

Nr faksu E-mail piotr.sosoliwa@wp.pl Strona www www.sosoliwa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-09-29

2004-09-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19308728000000 6. Numer KRS 0000216703

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

Piotr Serdiuk Prezes Zarządu TAK

Karol Klupś Skarbnik TAK

Robert Zieliński Członek Zarządu 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

Mikołaj Lira Przewodniczący TAK

Witold Szajek Z-ca Przewodniczącego TAK

Sylwia Waszak Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
PRAWIDŁOWE ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECIOM I 
MŁODZIEŻY.
ORGANIZOWANIE LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECIOM I 
MŁODZIEŻY.
ORGANIZOWANIE POMOCY RZECZOWEJ I MATERIALNEJ DZIECIOM I 
MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM.
DZIAŁANIE PRZECIW PRZEMOCY I UŻYWKOM W DOMU, RODZINIE I 
ŚRODOWISKU OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA I REKREACYJNO – SPORTOWA 
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY.
PROMOCJA KULTURY TWORZONEJ PRZEZ LUDZI MŁODYCH.
PROMOCJA KULTURY I SZTUKI NA TERENACH WIEJSKICH.
PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ.
DZIAŁANIA I REALIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO 
OCHRONY ZABYTKÓW I KRAJOBRAZU KULTURY.
PROMOCJA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA.
INTEGROWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.
POPRAWA ŻYCIA NA TERENACH WIEJSKICH.
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM NA RYNKU PRACY.
EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB 
STARSZYCH.
WŁĄCZANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOLONTARYSTYCZNE AKCJE 
SPOŁECZNO – KULTURALNE.
ORGANIZOWANIE POMOCY HUMANITARNEJ DLA POLSKICH PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ZA GRANICĄ.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
ORGANIZOWANIE OBOZÓW LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH 
FORM WYPOCZYNKU, W TYM PÓŁKOLONII STACJONARNYCH.
ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH W CELACH 
POZNAWCZYCH I REKREACYJNYCH.
PROWADZENIE ŚWIETLICY POPOŁUDNIOWEJ DLA DZIECI W WIEKU 
SZKOLNYM.
PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH.
PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, 
CAŁODOBOWYCH, DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH 
ORAZ OSÓB STARSZYCH.
ORGANIZOWANIE IMPREZ I AKCJI INTEGRACYJNYCH, W TYM 
KONCERTÓW, SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH, ODCZYTÓW, ZEBRAŃ, 
KONFERENCJI.
WYMIANĘ MIĘDZYNARODOWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY.
WŁĄCZANIE LOKALNEGO ŚRODOWISKA W AKCJE PRZEZ NAS 
ORGANIZOWANE.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ I DOBROCZYNNĄ.
DZIAŁALNOŚĆ „SŁONECZNEGO WOLONTARIATU”
ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, FESTIWALI I AKCJI POD NAZWĄ 
„GWIAZDY DZIECIOM”
PROWADZENIE MINI ZOO I „SŁONECZNEJ KRAINY”
PROWADZENIE MUZEUM TERCETU EGZOTYCZNEGO
PROWADZENIE WIOSKI TEMATYCZNEJ – „COOLTURALNA WIEŚ”
PROWADZENIE „PRZYRODNICZEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ”
ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KURSÓW, PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH.

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)

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

12000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Lubinia, w 2019 roku zrealizowało szereg działań opartych na działalności statutowej. Od 
początku działalności, głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, głównie z terenów wiejskich 
m.in. poprzez organizację zimowego wypoczynku w Piwnicznej Zdrój dla 50 dzieci, zajęć rekreacyjno-edukacyjnych w Słonecznej 
Krainie w Lubiniu. Zajęcia miały na celu integrację, działania ekologiczne i przyrodnicze oraz edukację poprzez zabawę.
SOS skupiło się również na wspieraniu wolontariatu wśród młodych mieszkańców regionu. 
W 2019 roku Muzeum Tercetu Egzotycznego zostało zawieszone, ze względu na działania w kierunku przeniesienia muzeum do 
Wrocławia.
W ubiegłym roku zostały zorganizowane koncerty charytatywne w ramach akcji Gwiazdy Dzieciom na terenie województw 
pomorskiego i wielkopolskiego z udziałem znanych i lubianych artystów (m.in. Enej, Alicja Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz 
Korcz, Łukasz Zagrobelny, Ania Rusowicz, Skaldowie, Renata Przemyk, Artur Andrus, Staszek Karpiel Bułecka, Czesław Mozil).
Ponadto zorganizowaliśmy letnie festiwale z cyklu Summer Festival w Kościanie i Piaskach z czołowymi artystami muzyki 
tanecznej a także zespołem Big Cyc i Elektryczne Gitary.
Na jesień wspólnie z Hotelem Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie, zorganizowaliśmy tygodniowy wypoczynek dla 
seniorów z Gdańska i Sopotu oraz Domu Dziecka z Gdańska.
W okresie przedświątecznym została zorganizowana piąta edycja Konwoju Świętego Mikołaja w Śmiglu, Piaskach, Jutrosinie i 
Szklarskiej Porębie.
Tradycyjnie już, w ramach charytatywnej akcji, maskotki SOS oraz postacie bajkowe odwiedziły w święta Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy szpitalne oddziały dziecięce w Poznaniu, Kościanie, Gostyniu i Lesznie oraz placówki opiekuńcze w Kościanie i 
Bodzewie.
Oliwskie Słoneczko uczestniczyło w wielu akcjach charytatywnych organizowanych przez inne podmioty.

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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży. Dzieci pozostające w trudnej sytuacji 
życiowej, wspólnie z dziećmi ze środowisk 
funkcjonujących prawidłowo biorą udział w 
obozach stacjonarnych i wyjazdowych, w celu 
poszerzania i rozwijania wspólnych 
zainteresowań i zacierania różnic wynikających z 
mentalności środowisk, a to w w ramach 
prawidłowego i bezpiecznego zagospodarowania 
czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży.............................................................
...............

94.99.Z 3 000,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja koncertów i imprez charytatywnych i 
integracyjnych w ramach akcji Gwiazdy Dzieciom 
w kilku miejscowościach na terenie 
kraju.....................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.................................................................

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialno-
bytowej w tym przekazywanie odzieży i obuwia, 
organizacja akcji charytatywnych, udział w 
różnego rodzaju 
akcjach.................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
...............................................

94.99.Z 560,00 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) 736 863,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 636 603,35 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 100 260,42 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 633 007,75 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - w ramach działania wynajmujemy sprzęt 
rekreacyjny typu zjeżdżalnia dmuchana czy eurobungee oraz inny sprzęt na różnego rodzaju 
eventy............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................

2 55.20.Z

Działalność agencji reklamowych - w ramach działalności pozyskujemy sponsorów, którzy w 
zamian za reklamę na organizowanych przez nas imprezach wspierają naszą 
działalność.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 595,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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
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2.4. Z innych źródeł 100 260,42 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 109 422,02 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 3 595,60 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: 609 661,50 zł 3 595,60 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

527 181,33 zł 3 595,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

82 480,17 zł 0,00 zł

1 Bieżąca działalność statutowa 3 595,60 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 284,30 zł

629 723,45 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

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)

0,25 etatów

24 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

16 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 153 891,12 zł

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

153 891,12 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)

562,50 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

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

5 546,08 zł

5 546,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 148 345,04 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 153 891,12 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

562,50 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

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

Druk: NIW-CRSO 10



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

Piotr Serdiuk - Prezes Zarządu
Karol Klupś - Skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-06-24
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