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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 2022-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina TOMASZÓW LUBELSKI

Powiat TOMASZOWSKI

Ulica ZAMOJSKA Nr domu 42A Nr lokalu 

Miejscowość TOMASZÓW 
LUBELSKI

Kod pocztowy 22-600 Poczta TOMASZÓW LUBELSKI Nr telefonu 784541489

Nr faksu E-mail fundacja@parasolroztocza.pl Strona www www.parasolroztocza.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-02-26

2017-07-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36088847500000 6. Numer KRS 0000545849

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

Wioletta Kozyra Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Kuna Członek Zarządu TAK

Natalia Dzika 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

Roman Rak Fundator TAK

Agnieszka Harbuz Członek Rady TAK

Paweł Kusiak Członek Rady TAK

FUNDACJA "PARASOL ROZTOCZA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) Podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z 
obszarów wiejskich, miejsko wiejskich i małych miast. W szczególności 
wspieranie młodzieży utalentowanej w kierunkach ścisłych jak 
matematyka i fizyka;
b) Działalność wspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim 
i wyższym;
c) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
d) Ochrona i promocja zdrowia poprzez niesienie pomocy osobom 
oczekującym na trudne lub drogie zabiegi medyczne; działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych, niwelowanie barier w dostępie do leków, 
finansowanie badań lekarskich;
e) Niesienie pomocy emerytom, rencistom, dzieciom, młodzieży, osobom 
niepełnosprawnym, rodzinom lub osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
g) Reintegracja zawodowa i społeczna – głównym celem reintegracji 
zawodowej jest nabycie przez uczestników między innymi umiejętności 
zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
h) Działalność charytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, 
zbiórek pieniędzy;
i) Pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
j) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego, ich związkami oraz przedsiębiorcami;
k) Działalność polegająca na wspieraniu aktywnego trybu życia poprzez 
upowszechnienie turystyki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu – 
w tym organizacje rajdów, wycieczek;
l) Pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację celów 
Fundacji;
m) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w realizacji celów 
Fundacji’;
n) Odkrywanie i wspomaganie zespołów artystycznych kultywujących 
lokalny folklor;
o) Rozwój i popularyzacja sportu;
p) Kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla 
potrzeb rynków pracy w naszym kraju i zagranicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i 
medycznych, zakup leków, sprzętu medycznego oraz finansowanie innych 
kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją;
2. Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajane niezbędnych 
potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiających im bytowanie w 
warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzanie do 
życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów 
europejskich;
3. Prowadzenie programów wsparcia finansowego i materialnego oraz 
udzielanie dotacji na realizację działań mieszczących się w zakresie 
określonym celami Fundacji;
4. Organizacja i finansowanie szkoleń i kursów dla osób podnoszących 
kwalifikacje zawodowe
5. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży;
6. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży, warsztatów, 
szkoleń, kursów, seminariów, wykładów w zakresie określonym celami 
Fundacji;
7. Organizowanie imprez sportowych, wycieczek i rajdów;
8. Organizowanie i udział w finansowaniu czasu wolnego młodzieży i osób 
dorosłych;
9. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-
wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów Fundacji;
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
Fundacji;
11. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym 
zbieżnym z celami działania Fundacji;
12. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
zbieżnych z celami Fundacji: pozyskiwanie, wypracowywanie i 
propagowanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele 
Fundacji;
13. Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i 
projektów w zakresie celów Fundacji;
14. Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w 
zakresie określonym celami Fundacji;
15. Udzielanie nagród oraz wyróżnianie osób i organizacji, których 
działania pomagają promować cele Fundacji;
16. Udzielanie marketingowego wsparcia podmiotom gospodarczym stale 
finansującym Fundację oraz innym niż Fundacja organizacjom społecznym 
o podobnych celach;
17. Tworzenie z innymi osobami i insynuacjami koalicji obywatelskich o 
zakresie działania odpowiadającym celom Fundacji;
18. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, 
uczelniami, organizacjami pozarządowym, mediami i przedsiębiorcami w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
19. Nawiązywanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji 
działań statutowych;
20. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi w celu 
realizacji działań statutowych.

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

PROMOCJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Realizacja dwóch programów stypendialnych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych Im. 
Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Programu „Stypendium Motywacyjne” dla uczniów kształcących się w 
zawodzie: technik mechanik specjalizacja - obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających oraz Programu „Dobry 
Start” dla uczniów klas I i II dojeżdżających do szkoły środkami transportu zbiorowego.  Zakup nagród motywacyjnych dla 
najlepszych uczniów i praktykantów.  
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zdrowie dzieci: pokrywanie kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, operacji, zakupu sprzętu 
medycznego. Pokrywanie kosztów około medycznych związanych z leczeniem stałych podopiecznych fundacji (w uzasadnionych 
przypadkach dojazd, noclegi, posiłki dla osoby chorej oraz jej opiekuna prawnego, tłumaczenie dokumentacji medycznej). 
Finansowanie leczenia dzieci chorych przewlekle wymagających okresowych wizyt u różnego rodzaju specjalistów oraz stałego 
przyjmowania leków (dzieci cierpiące na cukrzycę, różnego rodzaju deficyty rozwojowe, choroby genetyczne, nowotwory). 
Organizacja badań przesiewowych dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat  w ramach ogólnopolskiego programu NIE 
NOWOTWOROM U DZIECI (przebadano łącznie                                  140 pacjentów). 
Zdrowie dorosłych: w ramach kategorii finansowano leczenie mieszkańca Pawłówki cierpiącego na glejaka mózgu, terapie 
kilkunastu innych osób cierpiących na nowotwory i choroby przewlekłe różnych układów, pokrywani koszty konsultacji 
medycznych w Polsce i zagranicą oraz zakupy sprzętu medycznego umożliwiającego pielęgnację  i poprawiającego komfort życia 
osób sparaliżowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W kategorii mieszczą się wydatki związane z leczeniem 
przewlekle chorych dorosłych podopiecznych Fundacji oraz obecnych i  emerytowanych pracowników firm RST Roztocze i WSK 
Tomaszów Lubelski.
POMOC OFIAROM KATASTROF, OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS.
Pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie przy Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie uczennicy z Ukrainy, 
finansowanie adopcji na odległość dwójki dzieci z Madagaskaru. Realizacja grantów pracowniczych  w ramach programu 
„Wolontariat Pracowniczy – Więcej nas łączy niż dzieli”, których celem było wsparcie samotnej matki z Tomaszowa Lubelskiego, 
samotnego, starszego mężczyzny z Żulic, rodziny z Szarowoli, samotnych kobiet z Tarnawatki i Tomaszowa Lubelskiego  (zakup 
opału, mebli, sprzętów AGD, pościeli i ubrań). Finansowanie projektu dyżurów prawnych dla pracowników RST Roztocze. 
Przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych dla seniorów z powiatu tomaszowskiego. Sfinansowanie remontu instalacji 
grzewczej i wymiany okien w budynku mieszkalnym w Łaszczowie, do którego przeprowadziły się ofiary przemocy domowej. 
Pokrycie kosztów prac remontowych (wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana okien, zakup mebli) w budynkach 
mieszkalnych w miejscowości Lubycza Królewska, Majdan Górny i Dęby, które ucierpiały w pożarach. 
WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, EKOLOGIA. 
Realizacja projektu Ocalić od zapomnienia historię Ciotuszy Nowej: przygotowanie trwałej zewnętrznej wystawy historycznej na 
temat losów mieszkańców wsi, tradycji i obrzędów, ustawienie pamiątkowych pomników w miejscowości, wydanie publikacji 
na temat dziejów Ciotuszy Nowej. Realizacja grantów pracowniczych w ramach programu „Wolontariat pracowniczy – więcej 
nasz łączy niż dzieli” – odnowienie świetlicy na oddziale dziecięcym w Tomaszowie Lubelskim, zaopatrzenie oddziału w 
dystrybutor wody, sprzęt AGD, zabawki, oklejenie sal chorych, korytarzy i drzwi naklejkami z postaciami z bajek; stworzenie 
muralu we wsi Polany prezentującego wnętrze dawnej chaty. Dofinansowanie działalności statutowej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i Tomaszowskiej grupy Biegowej. Dofinansowanie organizacji III 
Tomaszowskiego Biegu Mikołajkowego. Organizacja akcji „Adoptuj drzewko!” – Rozdawanie pracownikom RST Roztocze i WSK 
Tomaszów Lubelski sadzonek drzew owocowych, drzew i krzewów ozdobnych nasion roślin miododajnych, budek lęgowych i 
hoteli dla owadów. Celem akcji jest zwrócenie uwagi członków załogi RST Roztocze na problem powolnej utraty 
bioróżnorodności oraz znaczenia bioróżnorodności w życiu człowieka.
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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

1500

15

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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Pokrywanie kosztów leczenia, rehabilitacji, 
terapii integracji sensorycznej, operacji, zakupu 
sprzętu medycznego. Pokrywanie kosztów 
okołomedycznych związanych z leczeniem 
stałych podopiecznych fundacji  (w 
uzasadnionych przypadkach dojazd, noclegi, 
posiłki dla osoby chorej oraz jej opiekuna 
prawnego, tłumaczenie dokumentacji 
medycznej). Finansowanie leczenia dzieci 
chorych przewlekle wymagających okresowych 
wizyt u różnego rodzaju specjalistów oraz 
stałego przyjmowania leków (dzieci cierpiące na 
cukrzycę, różnego rodzaju deficyty rozwojowe, 
choroby genetyczne, nowotwory). Organizacja 
badań przesiewowych dla dzieci w wieku od  9 
miesięcy do 6 lat. Zdrowie dorosłych: w ramach 
kategorii finansowano leczenie mieszkańca 
Pawłówki cierpiącego na glejaka mózgu, terapie 
kilkunastu innych osób cierpiących na 
nowotwory i choroby przewlekłe różnych 
układów, pokrywani koszty konsultacji 
medycznych w Polsce i zagranicą oraz zakupy 
sprzętu medycznego umożliwiającego 
pielęgnację   i poprawiającego komfort życia 
osób sparaliżowanych i niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji.

94.99.Z 51 284,63 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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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) 528 746,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 528 725,78 zł

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Realizacja dwóch programów stypendialnych 
skierowanych do uczniów Zespołu Szkół 
Techniczno - Motoryzacyjnych Im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: 
Programu „Stypendium Motywacyjne” dla 
uczniów kształcących się w zawodzie: technik 
mechanik specjalizacja - obróbka skrawaniem i 
operator obrabiarek skrawających oraz 
Programu  „Dobry Start” dla uczniów klas I i II 
dojeżdżających do szkoły środkami transportu 
zbiorowego.  Zakup nagród motywacyjnych  dla 
najlepszych uczniów i praktykantów.

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Przygotowanie trwałej zewnętrznej wystawy 
historycznej na temat losów mieszkańców 
Ciotuszy Nowej, tradycji i obrzędów, ustawienie 
pamiątkowych pomników  w miejscowości, 
wydanie publikacji na temat dziejów Ciotuszy 
Nowej. Realizacja grantów pracowniczych w 
ramach programu „Wolontariat pracowniczy – 
więcej nasz łączy niż dzieli”. Dofinansowanie 
działalności statutowej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie 
Lubelskim i Tomaszowskiej grupy Biegowej. 
Dofinansowanie organizacji III Tomaszowskiego 
Biegu Mikołajkowego. Organizacja akcji 
„Adoptuj drzewko!”.

94.99.Z 0,00 zł
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99 695,27 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 61 300,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 21,17 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 367 730,51 zł

2.4. Z innych źródeł 21,17 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 83 904,39 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 51 284,63 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

1 Promocja i ochrona zdrowia. Leczenie i rehabilitacja podopiecznych, osób chorych i 
potrzebujących.

44 300,00 zł

2 Promocja kampanii 1% podatku 6 900,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

61 300,00 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

304 050,05 zł

23 757,53 zł

39 922,93 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 164 180,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 364 545,14 zł 51 284,63 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

364 545,14 zł 51 284,63 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Jakub Aksamit 9 850,08 zł

2 Amelia Fedus 6 804,10 zł

3 Lena Niedzielska 3 163,47 zł

4 Kamila Kusy 2 662,55 zł

5 Martyna Poleszczuk 2 044,89 zł

6 Gabriel Sioma 2 190,00 zł

7 Łukasz Dmitroca 2 036,80 zł

8 Mateusz Gardias 1 649,59 zł

9 Piotr Tracewski 1 299,70 zł

10 Alan Ciszewski 1 286,95 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 6 943,37 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

6 943,37 zł
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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)

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)

0,50 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

0 osób fizycznych

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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2.2. 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)

53 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

3 osób

50 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 22 952,72 zł

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

22 952,72 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)  

1 628,56 zł

3 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)

10 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

19 542,72 zł

19 542,72 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 410,00 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 22 952,72 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)

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

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

1 628,56 zł

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

1 Ocalić od zapomnienia 
historię Ciotuszy Nowej

Stworzenie wystawy 
historycznej w miejscowości 
Ciotusza Nowa, wydanie 
publikacji / albumu na temat 
dziejów wsi

Narodowy Instytut Wolności - 
Centum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

61 300,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

Wioletta Kozyra, Agnieszka Kuna, 
Natalia Dzika 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

2022-09-30
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