
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• 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 2021-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina PABIANICE

Powiat PABIANICKI

Ulica Nr domu 24C Nr lokalu 

Miejscowość PORSZEWICE Kod pocztowy 95-200 Poczta PABIANICE Nr telefonu 508495141

Nr faksu - E-mail 
stowarzyszenie@tymoteusz.org.pl

Strona www www.tymoteusz.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-12

2007-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97064743700000 6. Numer KRS 0000059009

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 MAZUREK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JĘDRZEJ BRAJER SEKRETARZ TAK

ŁUKASZ ZDZISŁAW 
GLAPIŃSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY TAK

PIOTR KONTEK ADMINISTRATOR TAK

MATEUSZ WARDA PRZEWODNICZĄCY TAK

AGNIESZKA KONTEK SKARBNIK TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

DARIUSZ JÓŹWIAK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KAMIL RÓŻAŃSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

RAFAŁ LISICKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTA ŚW. 
TYMOTEUSZA

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-06 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Jednostka realizuje cele statutowe prowadząc działalność w zakresie: 
• wydawanie książek
• wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
• wydawanie nagrań dźwiękowych
• sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
artykułów radiowo-telewizyjnych
• i instrumentów muzycznych
• sprzedaż detaliczna książek
• działalność organizatorów turystyki
• działalność w zakresie oprogramowania
• prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i 
teologii
• prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i 
pedagogiki
• prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
humanistycznych i społecznych
• działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
• nauka języków obcych
• kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
• działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
• działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
• pomoc społeczna z zakwaterowaniem
• pomoc społeczna bez zakwaterowania
• działalność organizacji religijnych
• produkcja filmów i nagrań wideo
• projekcja filmów
• działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych
• działalność filharmonii, orkiestr i chórów
• działalność galerii i salonów wystawienniczych
• działalność domów i ośrodków kultury
• działalność obiektów kulturalnych
• działalność bibliotek innych niż publiczne
• działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
• działalność związana ze sportem

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Jednostka realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi i zgodnymi z 
prawem sposobami i działaniami, poprzez organizowanie i prowadzenie:
a) czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych,
b) aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i osób starszych,
c) wypoczynku w różnych formach (np.: biwaki, rajdy, wycieczki, obozy, 
półkolonie, świetlice itp.),
d) działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej, reklamowej, 
wystawienniczej, konsultacyjnej, doradczej, poradniczej i pośrednictwa,
e) działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 
f) działalności naukowej i badawczej,
g) kół i klubów tematycznych, 
h) warsztatów tematycznych, 
i) baz danych, związanych tematycznie z celami i działalnością 
Stowarzyszenia,
j) działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 
społecznym wykluczeniem, 
k) działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych 
wspólnot, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych oraz innych 
instytucji i inicjatyw działających na rzecz dobra publicznego zbieżnych z 
celami Stowarzyszenia,
l) imprez o charakterze dobroczynnym, kulturalnym, edukacyjnym, 
sportowym, rekreacyjnym i naukowym, jak: wernisaże, wystawy, odczyty, 
spotkania, warsztaty, rekreacja,
m) akcji medialnych zgodnych z celami i działaniami Stowarzyszenia,
n) akcji oraz kampanii społecznych i informacyjnych, zgodnych z celami 
Stowarzyszenia,
o) wymiany doświadczeń, myśli i idei m. in. w formie seminariów, 
odczytów, konferencji, spotkań, wykładów, wystaw, poświęconych 
zagadnieniom zgodnym z celami Stowarzyszenia, a także dotyczących 
celów lub działalności Stowarzyszenia,
p) inicjowania i wspierania działalności portali internetowych, których 
tematyka jest zbieżna z  działalnością i celami Stowarzyszenia,
q) współpracy z władzami administracji publicznej, szkołami, uczelniami, 
instytucjami naukowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego 
przekazu, organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i 
inicjatywami społecznymi,
r) wsparcia organizacyjnego, rzeczowego, merytorycznego i finansowego 
dla działań i inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia oraz na rzecz 
podmiotów, do których jest kierowana działalność i pomoc 
Stowarzyszenia,
s) promocji, upowszechniania i udostępniania nowoczesnych mediów i 
technologii,
t) pozyskiwania i redystrybucji dóbr nowych i używanych oraz żywności na 
rzecz potrzebujących.

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

6000

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie zostało powołane dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych:
Udzielania pomocy i prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz:
a) osób niepełnosprawnych,
b) dzieci i młodzieży,
c) osób starszych,
d) osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
e) obywateli polskich mieszkających za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub chcących osiedlić się w Polsce.
Prowadzenia działań na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy o:
a) zasadach etycznych, postawach społecznych i obywatelskich powszechnie przyjętych w naszym kręgu cywilizacyjnym zgodnie 
z wartościami demokratycznego państwa prawa,
b) idei społeczeństwa obywatelskiego,
c) administracji publicznej, 
d) zasadzie subsydiarności i zasadzie demokratycznego państwa prawa,
e) świadomości prawnej społeczeństwa,
f) Unii Europejskiej, funduszach strukturalnych i zrównoważonym  rozwoju regionalnym,
g) Regionie Dolnośląskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocławia i jego okolic,
h) historii, tradycji i kulturze polskich kresów wschodnich z poszanowaniem tradycji, historii, kultury i uczuć ludności obecnie 
tam mieszkającej,
i) genealogii i heraldyce.
Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
Udzielania pomocy i prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz: a) osób niepełnosprawnych, b) dzieci i młodzieży, c) osób 
starszych, d) osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, e) obywateli polskich mieszkających za wschodnią 
granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub chcących osiedlić się w Polsce. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi i 
zgodnymi z prawem sposobami i działaniami, poprzez organizowanie i prowadzenie: a) czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób 
starszych, b) aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i osób starszych, c) wypoczynku w 
różnych formach (np.: biwaki, rajdy, wycieczki, obozy, półkolonie, świetlice itp.), d) działalności wydawniczej, informacyjnej, 
promocyjnej, reklamowej, wystawienniczej, konsultacyjnej, doradczej, poradniczej i pośrednictwa, e) działalności edukacyjnej i 
szkoleniowej.

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) 291 109,60 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

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

udzielania pomocy i prowadzenie 
wszechstronnych działań na rzecz: a) osób 
niepełnosprawnych, b) dzieci i młodzieży, c) osób 
starszych, d) osób i rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, e) obywateli polskich 
mieszkających za wschodnią granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej lub chcących osiedlić 
się w Polsce. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
wszystkimi dostępnymi i zgodnymi z prawem 
sposobami i działaniami, poprzez organizowanie 
i prowadzenie: a) czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i osób starszych, b) aktywizacji i 
integracji osób niepełnosprawnych oraz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, rodzin 
zastępczych i osób starszych, c) wypoczynku w 
różnych formach (np.: biwaki, rajdy, wycieczki, 
obozy, półkolonie, świetlice itp.), d) działalności 
wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej, 
reklamowej, wystawienniczej, konsultacyjnej, 
doradczej, poradniczej i pośrednictwa, e) 
działalności edukacyjnej i szkoleniowej

85.14.F 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 253 140,49 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 37 969,11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 253 140,49 zł

2.4. Z innych źródeł 37 969,11 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 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

w 
tym:

13 850,00 zł

239 290,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -263 305,53 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: 516 946,02 zł 0,00 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

516 446,02 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

1,00 etatów

1 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

45 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)

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

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 32 841,09 zł

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

32 841,09 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)

2 540,91 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)  

7 432,00 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)  

7 432,00 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 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

25 409,09 zł

25 409,09 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 432,00 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 32 841,09 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

2 600,00 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)

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

7 432,00 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

7 432,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Na dzień bilansowy jednostka posiada zobowiązania w wysokości 200.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek 
przeznaczonych na działalność statutową.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

MIROSŁAW OMELANIUK Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Cogito Ergo Credo, numer KRS 0000465321, data rejestracji 7 czerwca 2013 r.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-06
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