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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica ARKOŃSKA Nr domu 17-18 Nr lokalu U4 U5

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-470 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-829-01-02

Nr faksu 91-829-01-02 E-mail wiez@wiez.org.pl Strona www www.wiez.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-12-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81266488100000 6. Numer KRS 0000185565

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

Maria Makulska- 
Kapuścińska

Prezes 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

Edward Suchanek Wiceprezes TAK

Liliana Chudzik Wiceprezes TAK

Wanda Gajda Skarbnik TAK

Danuta Pacanowska Sekretarz TAK

Dorota Bednarczyk Członek TAK

Bożena Pawlak Członek TAK

Maciej Korpuliński Członek TAK

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
 RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS- "WIĘŹ"
ZA ROK 2018

 Realizacja podstawowych celów statutowych w 2018 roku.

 I. Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych psychicznie oraz 
przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów”

  
          Akceptacja osób z doświadczeniem choroby psychicznej przez społeczeństwo, przeciwdziałanie 
nieprawdziwym i stereotypowym opiniom na temat choroby psychicznej, promocja zdrowia psychicznego poprzez 
edukację i przybliżenie obrazu osób zmagających się z chorobą psychiczną, to jeden z najważniejszych celów, jaki 
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Więź”.
W okresie od września do listopada  2018 roku zrealizowaliśmy projekt pn. „Na zdrowie- jak przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych”. To działanie było skierowane do mieszkańców miast i gmin  
zamieszkałych na terenie  województwa zachodniopomorskiego. Celem spotkań było przybliżenie problemów osób z 
doświadczeniem kryzysu psychicznego. Zorganizowaliśmy cztery spotkania: w Środowiskowym Domu Samopomocy 
Gryfinie, w Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz 
Harmonii Społecznej w Policach i w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. Mieszkańcy wymienionych miejscowości 
mogli zobaczyć bardzo przejmujący występ zawodowego aktora i członka naszego stowarzyszenia, którzy 
zaprezentowali ciężkie przeżycia osoby doświadczającej kryzysu psychicznego i jej drogę do zdrowienia. Ponadto 
mieli okazję zapoznać się z twórczością poetycką i malarstwem, rzeźbą, ręcznie zrobioną biżuterią prezentowanych 
przez naszych członków oraz wysłuchać bardzo ciekawego wykładu psychologa  pt. „Jak wyjść z kryzysu 
psychicznego”. Były też wspólne grupowe zabawy integrujące uczestniczących w spotkaniach, które z pewnością 
przyczyniły się do bliższego poznania i zrozumienia osób doświadczających kryzysu psychicznego.
Jak co roku Stowarzyszenie uczestniczyło w wielkim pikniku organizacji pozarządowych –„Pod Platanami”, który jest 
organizowany przez Urząd Miasta Szczecina. Mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się z działalnością 
stowarzyszenia. Mogli uzyskać informację na temat higieny zdrowia psychicznego, jak sobie radzić z członkiem 
rodziny, który doświadczy kryzysu psychicznego.
Ważnym elementem działalności stowarzyszenia są stałe dyżury, które odbywają się w dwa razy w tygodniu w 
siedzibie Stowarzyszenia „Więź”. Każdy mieszkaniec naszego województwa może uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące szeroko pojętego zdrowia psychicznego, możliwości leczenia i terapii, jak również otrzymać konkretną 
pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Udzielamy informacji i wsparcia w kontakcie osobistym, drogą mailową i 
telefonicznie.
 
II. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również ich rodzinom oraz 
opiekunom
W ramach realizowanych dotacji uzyskanych od Urzędu Miasta Szczecin nasi członkowie korzystali z następujących 
zajęć: - warsztaty terapii grupowej
-warsztaty terapii indywidualnej
-warsztaty - teatr w terapii
- trening umiejętności społecznych
-warsztaty terapeutyczne z elementami  języka angielskiego – Community Language Lerning (CLL)
-spotkania filmowe –wolontariat
-wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne, spacery   
Członkini Stowarzyszenia „Więź” poprowadziła  w ramach wolontariatu zajęcia plastyczne i biblioterapii.
Ponadto rodzice i opiekunowie mogli uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia rodzin, które odbywały się 2 razy w 
miesiącu.

III. Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie 
   Rok 2018 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń integrujących i aktywizujących naszą stowarzyszeniową 
społeczność. Spotkania, wykłady, konkursy, prezentacje twórczości artystycznej jak malarstwo, poezja, taniec 
współczesny, spotkania klubowe czy zajęcia sportowe – z takiej oferty mogli skorzystać członkowie Stowarzyszenia 
„Więź”. Poniżej lista wydarzeń 2018 r:
1.Wernisaż wystawy „Kreacje natury” 18.01.18                                                                                                             2. 
 Wykład dr Marty Turkot  na temat: „Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym – szansa czy zagrożenie” w 
Muzeum Przełomy 27.01.18 r
3.Wykłady na Arkońskiej „Rola psychoterapii w leczeniu chorób psychicznych” 13.01.18                                             
4. Zabawa Walentynkowa w siedzibie Stowarzyszenia „Więź” 10.02.18 r                                                                        
                                                                                               5.Wykład „Wpływ diety i ruchu na różne sfery życia” 
17.02.18                                                                 6.Zabawa Edukacyjna pt. ”Bliżej Przyrody” w siedzibie DPS przy ul 
.Broniewskiego 16.03.18           7.Spotkanie Wielkanocne w Centrum Informacji Turystycznej  17.03.18                       
                                                    

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 2



8.Szkolenie organizowane prze Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej na temat „Nowoczesne formy terapii w 
leczeniu chorób psychicznych”. 20.03.2018 r                                            9.Topienie Marzanny w Lasku Arkońskim 
23.03.18                                                                                         10. Koncert w  Filharmonii Szczecińskiej  10.04.18 
r.                                                                                     11. Rajd i ognisko zorganizowane przez Klub „Gryfici”  
28.04.18 r                                                                12.You Tube Party   w siedzibie Stowarzyszenia „Więź”  29.04.18  
                                                         13.Malarstwo Stanisława Kaługi 24.05. 2018 r                                                        
                                               14. Spotkanie Pod Platanami – prezentacja organizacji pozarządowych  27.05.18           
                            15.Rajd z Bronkiem organizowany przez DPS przy ul. Broniewskiego         06.06.18                          
                                                                                                                             16.Spacer po Bulwarach z okazji Dni 
Morza   08.06.18                                                                                                                                                    
17.Spektakl dla dorosłych „Disco Macabra” w teatrze „Pleciuga” 15.06.2018 r.                                        18.Wykłady 
na Arkońskiej – temat „Jak być szczęśliwym człowiekiem” 16.06.18                                    19.Strefa kibica w 
Stowarzyszeniu – wspólne oglądanie meczu 19.06.18                                      20.Powitanie wakacji w 
Stowarzyszeniu 23.06.18                                                                                                                        21. Tygodniowy 
pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Zwierzynku,  w dniach 2-8.07.2018                                                            
                                                                                                             22. Udział w V edycji Konkursu Recytatorskiego 
im. Janiny Kuligowskiej pod patronatem Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób chorych Psychicznie „Rodzina” 
18.07.2018 r                          23.Wakacyjne Karaoke z tańcami  w siedzibie Stowarzyszenia „Więź”  20.07.2018          
                   24. Udział w Plenerze Artystycznym w Ogrodzie Różanym „Różanka” 28.08.18                                          
                                                                                                              25. Udział w Gali Laureatów etapu 
wojewódzkiego XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” 19.09.18        
                                                                                                                                                       26. Wykład „Jak 
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu” MDK 13 Muz  08.10 i 13.10.18 27.Dyskoteka  w siedzibie Stowarzyszenia 
„Więź” 13.10.18                                                                                                                                                                
                                                                  28.Spotkanie w Policach 20.10.18                                                                  
                                                           29.Udział w konkursie Lady Di 23.10.18                                                                
                                             30.Wykład „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 23.10.18                                   
                                                                         31.Spotkanie w Nowogardzie 27.10.18                                                    
                                                                                                                                   32. Na Placu Solidarności 
prezentacja 2 flag wykonanych przez 2 członków Stowarzyszenia „Więź”  z okazji stulecia Polski Niepodległej  
11.11.18                                                                                                                                              33.  Dyskoteka z 
karaoke w Siedzibie Stowarzyszenia „Więź” 17.11.18                                                                                                     
                     34.Wieczór Mikołajkowy w siedzibie Stowarzyszenia „Więź” 06.12.18                                         
35.Wieczór Wróżb i Zabaw Andrzejkowych! w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie 30.11.18 r.                  
                                                                                                                              36.Spotkanie Wigilijne w Inkubatorze 
Kultury 19.12.2018

W dniach 29.08.-31.08.2018 odbyła się wycieczka do Trójmiasta w ramach projektu „Poznajemy atrakcje i zabytki 
Trójmiasta” dofinansowanego przez MOPR.
W ramach wycieczki członkowie stowarzyszenia  zwiedzili  Stare Miasto  Gdańska, galeonem dopłynęli do 
Westerplatte, w Gdyni zwiedzili Oceanarium, a w Malborku zamek. Dzięki tym działaniom osoby uczestniczące w 
wycieczce poszerzyły swoją wiedzę geograficzną i historyczną o zwiedzanych miejscach. Mogły także zrelaksować 
się i zintegrować w czasie dyskoteki a także  przy ognisku.

Członkowie Stowarzyszenia „Więź” uczestniczyli w konferencjach , szkoleniach i wizytach studyjnych, targach 
ekonomii społecznej:
1.Konferencja- XII Forum Liderów Organizacji Pacjentów w Warszawie 10.02.18                                      2.Wizyta 
studyjna „Pasja historyczna na przykładzie NGO. Rozwój lokalny w oparciu o promocję historii i dziedzictwa 
kulturowego Pomorza Zachodniego na przykładzie działalności Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii 
Bornego Sulinowa 08.06.18                    3. Udział w Targach Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 08.09.18                                                              
           4. Udział w szkoleniu nt. ”Bliżej Funduszy Europejskich” organizowany przez zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie  07.09.18                                                               5. Konferencja „ Nowe wyzwania w 
ekonomii społecznej”- „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” zorganizowany przez Centrum Integracji 
Społecznej „SOS” 5.10.18     
     Członkini Stowarzyszenia - Animatorka kultury i czasu wolnego przygotowała bardzo interesujący cykl pod nazwą 
„Wykłady na Arkońskiej”. Ponadto zorganizowała szereg niebanalnych imprez rozrywkowych, w których uczestniczyli 
członkowie stowarzyszenia. Działalność naszej koleżanki jest ważnym punktem działalności Stowarzyszenia „Więź”.  
  Nasi członkowie również wystawiają swoje obrazy podczas różnych spotkań, prezentują swoją twórczość poetycką, 
jak również pokazują piękno i niezwykłość tańca nowoczesnego. Ponadto wielu członków uczestniczyło w 
przygotowaniach imprez okazjonalnych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, śniadanie wielkanocne i innych.  
  Ważnym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez zdobywanie 
dodatkowej wiedzy i poszukiwanie zatrudnienia. 
1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY”,  przy wsparciu OWES utworzyło 
Spółdzielnie Socjalną „A i W”. Spółdzielnia wyposażyła lokal przeznaczony na spółdzielnię w  niezbędne maszyny i 
materiały biurowe . 1.10.2018 zatrudniła trzy osoby niepełnosprawne psychicznie. Następne  trzy osoby 
niepełnosprawne zostaną zatrudnione 1.03.2019. Społecznymi asystentami osób niepełnosprawnych są członkowie 
rodzin. 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 Spółdzielnia znajduje się na terenie Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej.
2. Jeden członek stowarzyszenia wziął  udział w szkoleniu wyjazdowym dotyczącym  aktywizacji zawodowej (projekt 
„Tacy sami” )realizowanym przez Stowarzyszenie „Bez Barier”. Następni trzy  osoby będą przeszkolone na początku 
2019 roku.

 V. Współpraca Stowarzyszenia „Więź” z innymi instytucjami i organizacjami
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” od wielu lat współpracuje  z organizacjami 
pozarządowymi o podobnym profilu działania. Znakomicie układa się współpraca ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. W ramach realizacji projektu „Na zdrowie- jak 
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych”, 

członkowie tego stowarzyszenia pomogli przy jego  realizacji. Dzięki temu działaniu mieszkańcy Polic mogli 
zapoznać się z problemami z jakimi borykają się osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego a członkowie 
Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej mogli się bliżej poznać we wspólnej zabawie. 
Również dobrze układa się współpraca Z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowogardzie, gdzie od kilku lat 
organizowane są wspólne spotkania z mieszkańcami tego miasta. W ramach projektu jak powyżej zorganizowaliśmy 
rajd nordic walking, odbyła się prelekcja „Jak wyjść z kryzysu psychicznego”, jak również mieszkańcy mogli 
zapoznać się z twórczością naszych utalentowanych członków tj. malarstwa, ceramiki, poezji czy tańca. To samo 
wydarzenie miało miejsce w Gryfinie ,gdzie we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy mogliśmy 
zaprezentować podobnie jak w Nowogardzie własne dokonania artystyczne.  

   Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, nasi członkowie włączyli się do projektu pn. 
„Sto flag na 100 lat” stworzonego przez niezależny zespół animatorów przy współpracy Domu Kultury 13 Muz oraz 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nasi członkowie przygotowali 2 flagi z przygotowanym przez siebie 
przesłaniem, które  zawisły             11 listopada 2018 r. na pl. Solidarności w Szczecinie.  
Z powodzeniem współpracujemy z Klubem-Domem „Pod Fontanną” i Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób 
Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie. Członkowie wspomnianych stowarzyszeń spotykali się na wystawach i 
wernisażach, gdzie mogli podziwiać prace artystów z niepełnosprawnością. Ponadto od wielu lat współpracujemy z 
Domem Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego dla osób psychicznie chorych w Szczecinie. Wzorem 
wcześniejszych lat spotykaliśmy się na rajdach pieszych i rowerowych, ognisku i wydarzeniach sportowych.
Dwie członkinie Stowarzyszenia „Więź” uczestniczą w pracach Zespołu Koordynującego, który monitoruje realizację 
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego działającego przy Urzędzie Miasta Szczecin. 
Stały partnerem jest dla nas Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie, który przeprowadził w 
Szczecinie cykl wykładów na temat zdrowia psychicznego. To wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia 
„Więź”. 
Jesteśmy członkiem Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA w 
Toruniu. 

 Opracowały:
Danuta Pacanowska                                                         Maria Makulska- Kapuścińska
 Sekretarz                                    Prezes

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

250

6
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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

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

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

1.Wydarzenia kulturalne: wyjścia do filharmonii, teatru
2.Spotkania integracyjne:  Dyskoteka z karaoke w 
Siedzibie Stowarzyszenia 17.11.2018, Wieczór Zabaw i 
Wróżb Andrzejkowych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gryfinie 30.11.2018, Wieczór 
Mikołajkowy w siedzibie Stowarzyszenia „Więź” 
06.12.18, ,Spotkanie Wielkanocne w Centrum Informacji 
Turystycznej  17.03.18 , Topienie Marzanny w Lasku 
Arkońskim 23.03.18,                                                                  
                                                  You Tube Party   w siedzibie 
Stowarzyszenia „Więź”  29.04.18 
- "Wykłady na Arkńskiej": -„Rola psychoterapii w 
leczeniu chorób psychicznych” 13.01.18 ,- "Wpływ diety 
i ruchu na różne sfery życia” 17.02.18 
-Spacer po Bulwarach z okazji Dni Morza   08.06.18

1 200,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo W dniach 29.08.-31.08.2018 odbyła się wycieczka do 
Trójmiasta w ramach projektu „Poznajemy atrakcje i 
zabytki Trójmiasta” dofinansowanego przez MOPR.
W ramach wycieczki członkowie stowarzyszenia  
zwiedzili  Stare Miasto  Gdańska, galeonem dopłynęli do 
Westerplatte, w Gdyni zwiedzili Oceanarium, a w 
Malborku zamek. Dzięki tym działaniom osoby 
uczestniczące w wycieczce poszerzyły swoją wiedzę 
geograficzną i historyczną o zwiedzanych miejscach. 
Mogły także zrelaksować się i zintegrować w czasie 
dyskoteki a także  przy ognisku.

3 000,00 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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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) 60 893,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 48 683,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 210,00 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 11 826,30 zł

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 5 826,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 826,30 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. 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)

29 861,26 zł

21 464,98 zł

0,00 zł

13 185,67 zł

63,02 zł

1 Koszty administracyjne 5 826,30 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 30 960,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 64 574,93 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 681,63 zł
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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

1.1. 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

10 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

52 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 - 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

Druk: NIW-CRSO 7



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)

4 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 12 630,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 630,00 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

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Makulska-Kapuścińska Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-11
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