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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. ZAMOŚĆ

Powiat M. ZAMOŚĆ

Ulica ŚLĄSKA Nr domu 45 A Nr lokalu 

Miejscowość ZAMOŚĆ Kod pocztowy 22-400 Poczta ZAMOŚĆ Nr telefonu 846392525

Nr faksu 846392525 E-mail stowarzyszeniezamosc@wp.pl Strona www http://stowarzyszeniewszyscyrazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-01-13

2009-01-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 95106569300000 6. Numer KRS 0000070740

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Kasprzyk Prezes zarządu TAK

Barbara Skiba Wiceprezes zarządu TAK

Beata Bober Sekretarz TAK

Artur Wiater Skarbnik NIE

Katarzyna Bartosiewicz Członek TAK

Małgorzata Saczuk Członek TAK

Beata Latymowicz 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

Bożena Sitarz Przewodnicząca TAK

Irena Szczęśniak Sekretarz TAK

Anna Gil Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ "WSZYSCY 
RAZEM"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Wspomaganie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
1) Otrzymaliśmy celową darowiznę pieniężną z Centrum Kształcenia Ustawicznego MULTIEDUKATOR w Skarżysku 
- Kamiennej w kwocie 12.500 złotych. Środki te zostały przeznaczone na organizację szkolenia dla nauczycieli z 
SOSW w  Zamościu  „Kamertony w pracy z osobami niepełnosprawnymi, autystycznymi. Terapia dźwiękiem”;

2) Pozyskanie z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zamościu środków finansowych na zakup pomocy 
dydaktycznych – klocków LEGO. Klocki będą wykorzystywane podczas zajęć rewalidacyjnych;
3) Dofinansowanie wycieczki przedszkolaków do miejscowości Muratyn w ramach innowacji pedagogicznej. Celem 
głównym wycieczki było przejście ścieżki zmysłów.
4) Wystąpiliśmy do sponsorów o finansowe wparcie projektu „Zosia Samosia”. Pozyskane środki zostały przekazane 
według kosztorysu projektu.

2. Promowanie działań na rzecz integracji i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
1) Organizacja imprez o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym, Klubem 3 Batalionu Zmechanizowanego;
2) Organizacja pokonkursowej wystawy  XVIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości  „ Zawsze niech będzie…, w 
Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego dla mieszkańców Zamościa oraz gości, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym  w Zamościu dla społeczności ośrodka i gości;
3) Zamieszczanie informacji z podejmowanych działań w środkach masowego przekazu;
4) Aktualizowanie informacji z działalności na stronie internetowej Stowarzyszenia;
5) Współpraca z zamojskimi i lubelskimi mediami;
6) Zorganizowanie akcji w celu pozyskiwania środków z 1% podatków; przygotowanie materiałów promocyjnych 
Stowarzyszenia: plakaty, ulotki, strona internetowa Stowarzyszenia, SOSW, informacje w lokalnych, regionalnych 
mediach;
7) Uczestnictwo w akcjach promujących zamojskie organizacje pozarządowe.

3. Organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć skierowanych do osób niepełnosprawnych:
a) kulturalnych:
1) Współorganizacja VI Regionalnego Logopedycznego Konkursu Plastyczno- Literackiego „W Krainie Homonimów”. 
Konkurs o charakterze integracyjnym, kierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych, zarówno dla uczniów 
niepełnosprawnych, jak i zdrowych.
(sprawowanie patronatu, ufundowanie nagród;
2) Organizacja XVIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie...” o charakterze integracyjnym. Do 
konkursu 94 nauczycieli, terapeutów i instruktorów z 67 placówek, zgłosiło 434 uczestników ze wszystkich typów 
szkół, placówek kulturalno- oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu  województwa 
lubelskiego. Konkurs finansowany z budżetu Stowarzyszenia, część nagród pozyskano od sponsorów;
3) Organizacja andrzejkowego spotkania integracyjnego ”Razem weselej” dla młodzieży ze szkoły przysposabiającej 
do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
terenu miasta Zamość. W imprezie uczestniczyło 70 osób. Zakupiliśmy upominki dla placówek uczestniczących w 
spotkaniu;
4) Pozyskanie środków finansowych z Fundacji  PZU na realizację projektu „Ach Roztocze jakie cudne…” poznajemy 
naszą małą Ojczyznę. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz z 
autyzmem;
5) Dofinansowanie zorganizowanej przez nauczycieli pracujących z młodszymi uczniami autystycznymi (klasy I-III) 
imprezy integracyjnej „Dzień Rodziny” w której uczestniczyli uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele uczący w tych 
klasach;
6) Dofinansowanie wyjazdu 15 uczniów do teatru Osterwy w Lublinie w ramach projektu  „Co straszy w strasznym 
dworze? - muzyka, teatr, opera… w podziękowaniu Panu Moniuszce”;
7) Organizacja, dofinansowanie projektu „Zosia Samosia” 
Adresatami projektu byli uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej, a także z trzeciej klasy szkoły 
przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, 
niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa. 
Głównym założeniem projektu było przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej, 
na miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Zaplanowane działania dotyczą 
rozwoju w zakresie sfery społecznej, komunikacyjnej, emocjonalnej, samoobsługowej i poznawczej. Projekt miał 
również na celu kształtowanie postawy akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością w środowisku 
lokalnym, przedstawienie tych osób jako pełnowartościowych ludzi.
W ramach projektu zrealizowano:
- warsztaty tradycyjnych potraw wigilijnych, integracyjne spotkanie opłatkowe: „Boże Narodzenie w moim domu” ,
- warsztaty edukacyjne „Bądź bezpieczny w galerii Twierdza” 2020,
- wycieczka do Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich z GOK  w Skierbieszowie,
- pozyskano od sponsora (Galeria „Twierdza”) sprzęt AGD na rozwój umiejętności kulinarnych, porządkowych 
uczniów SOSW,
- spotkanie z panem Mirosławem – niewidomym, który jest aktywną zawodowo osobą niepełnosprawną (Aktywizacja 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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zawodowa osób niepełnosprawnych we współpracy                           z Książnicą Zamojską, Galerią Twierdza).
W trakcie  realizacji projektu nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową nr 8  w Zamościu, Aktywnym Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Gminnego Ośrodka w Skierbieszowie, Telewizją Zamość i Tygodnikiem Zamojskim, co 
pozwoliło na zwiększenie wiedzy o działaniach  Stowarzyszenia i SOSW nie tylko w środowisku lokalnym, ale 
również  w regionie.
 b) sportowych:
1) Współorganizacja  zabaw rekreacyjno-sportowych z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci, młodzieży ze  Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, przekazanie pozyskanych             od sponsorów soczków owocowych, zakup 
wody mineralnej zgodnie z oczekiwaniami organizatorów. 
c) rekreacyjno- turystycznych:
1) Udział środków finansowych Stowarzyszenia według kosztorysu projektu „Bądź aktywny    i szczęśliwy”
 – wycieczka  rekreacyjno-sportowa. 3-dniowa „Wycieczka w Pieniny”  Zamość – Krościenko- Czorsztyn- Niedzica- 
Zamość. Projekt dofinansowany, także ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
do realizacji zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
2) Pomoc finansowa w zorganizowaniu wycieczki do Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu. W wycieczce 
uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej, branżowej  i  przysposabiającej do pracy. 
4. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
1) Udział finansowy Stowarzyszenia w realizacji zadań wynikających z kampanii społecznościowej „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” - wdrażanie projektu ZNAJOMOŚĆ SIEBIE - DROGĄ DO SUKCESU. Adresatami projektu byli 
uczniowie wszystkich typów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zamościu. Podstawowym 
celem oddziaływań było między innymi: pomoc młodzieży w samopoznaniu swoich uzdolnień, rozwoju zainteresowań 
i kształtowaniu motywacji do podejmowania działań w obszarze samorozwoju  i samorealizacji.
W ramach projektu zrealizowane następujące zadania: 
- konkurs grupowy „Tacy jesteśmy! To lubimy!” 
- konkurs zespołowy „między marzeniem a planem”, 
- zajęcia w klasach z doradcą zawodowym, 
- „Zawody wczoraj i dziś” - udział w lekcji w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz w lekcji  z  udziałem służb mundurowych – 
policji,
- przygotowanie kącika zawodoznawczego: spotkanie z przedstawicielem centrum edukacji i pracy OHP,
- warsztaty dla rodziców „wspieramy rozwój dziecka i pomagamy osiągnąć cele” oraz przekazanie ulotek 
informacyjnych „pomagamy dziecku osiągać cele!” i „wspieramy rozwój dziecka!”
- „znajomość siebie – drogą do sukcesu” – spotkanie podsumowujące.
Projekt finansowany ze środków: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przy udziale środków finansowych 
Stowarzyszenia - zakup nagród (biletów do kina) dla uczestników Konkursu grupowego „Tacy jesteśmy! To lubimy” 
polegającego na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat swoich zainteresowań i uzdolnień.  
2) Wsparcie finansowe projektu „… w zdrowym ciele zdrowy duch –  w zgodzie z naturą” finansowanego z 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Urzędu Miasta Zamość. 
   Projekt wdrażano w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.  W programie uczestniczyli uczniowie: Szkoły 
Podstawowej Nr 11 Specjalnej (30 uczniów) Szkoły Przysposabiającej do Pracy (36 uczniów) – łącznie: 66 uczniów 
oraz 15 rodziców 
Zadania realizowane w ramach projektu”:
- „ Kolorowe potrawy” - warsztaty kulinarne dla uczniów,
- „Ziołowy zakątek na oknie i w plenerze” - ziołowy ogródek, warsztaty,
- „Taniec moją pasją” - zajęcia taneczne podczas przerwy śródlekcyjnej,
- „Muzyka niejedno ma imię” - zajęcia muzyczno –ruchowe,
- „W świecie emocji” – zajęcia prowadzone przez psychologa,
-  „Z mądrością w cyberprzestrzeń” - zajęcia edukacyjne prowadzone przez pedagoga,
- „Kolorowe Ranczo” - wycieczka edukacyjna dla uczniów Ośrodka do Kolorowego Rancza w Łabuniach,
- „Alkohol? Nikotyna? Narkotyki? Mnie to nie kręci!” - konkurs plastyczny na plakat,
- Spotkanie podsumowujące projekt.
3) Członek Stowarzyszenia p. Bożena Szponar od Firmy FAKRO pozyskała nieodpłatnie, odebrała i zamontowała 4 
okna dachowe z przeznaczeniem na poprawę warunków mieszkaniowych jej niepełnosprawnego syna (autyzm).
4)  Na wniosek nauczycieli, o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, które są potrzebne do pracy w 
ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zostały przyznane środki na ten cel.
Współpraca:
W 2019 roku Stowarzyszenie współpracowało ze Starostwem Powiatowym Zamość, Urzędem Miasta Zamość, z 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, z Zamojskim Forum Inicjatyw 
Społecznych, z publicznymi i niepublicznymi placówkami oświatowymi z miasta Zamość oraz z terenu województwa 
lubelskiego, z warsztatami terapii zajęciowej z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego, z Klubem 3  Batalionu 
Zmechanizowanego. Ściśle współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Zamościu. 

Informacje dodatkowe
1.W 2019 roku w dalszym ciągu realizowaliśmy inicjatywę, pod hasłem "Zbierajmy nakrętki" - organizacja konkursu 
szkolnego.  W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz dzieci 
z Przedszkola Nr 3 Specjalnego - ok. 200 osób. Po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Stowarzyszenia ufundował  
nagrody dla zwycięskich klas.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze 
środowiskiem osób zdrowych: organizacja 
kilkudniowych i jednodniowych wycieczek 
krajoznawczo- turystycznych, konkursów twórczości 
artystycznej, prezentacji artystycznych, mitingu 
turystyczno - rekreacyjno - sportowego, festynu 
rodzinnego. Zakup sprzętu do organizacji imprez. 
Utworzenie w plenerze zielonej klasy. Upowszechnienie 
wiedzy na temat niepełnosprawności i możliwości 
integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze 
środowiskiem osób zdrowych.

7 790,00 zł

2.Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w XI konkursie „Inicjatywa Roku”. Podczas Gali Inicjatyw Społecznych 
otrzymaliśmy dyplom – podziękowanie. Docenioną inicjatywą był opis organizacji czterodniowej wycieczki szkolnej 
krajoznawczo - turystycznej „Rogów, Łódź, Chęciny”. W wycieczce wzięli udział uczniowie i absolwenci Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Projekt zrealizowano ze środków PFRON oraz przy finansowym wsparciu 
Stowarzyszenia).
3.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia – p. Małgorzata Saczuk została członkiem Zarządu Rady do Spraw Inwalidów 
i Rencistów na 5 - letnią kadencję oraz p. Barbara Skiba i p. Katarzyna Bartosiewicz zostały powołane przez 
Prezydenta Miasta Zamość do Zespołu Konkursowego Organizacji Pozarządowych przy UM Zamość.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2500

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 29 288,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 288,77 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 16 980,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

27 633,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 335,35 zł

212,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 1 708,97 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 31 180,68 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 439,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 790,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 wycieczki rekreacyjno - sportowa 1 619,66 zł

2 Prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych "Co nam w duszy gra" 1 700,00 zł

3 konkursy artystyczne 1 304,00 zł

4 dofinansowanie projektów 1 200,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 891,91 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 - dodatkowo podać 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
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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)

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. 0,5 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

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

61 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

61 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Wszyscy członkowie Zarządu i Stowarzyszenia pracują społecznie.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Kasprzyk - Prezes Zarządu
Barbara Skiba - Wiceprezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-09

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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