
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica AL. IX WIEKÓW KIELC Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-516 Poczta KIELCE Nr telefonu 41-361-33-55

Nr faksu 41-361-33-55 E-mail 
sekretariat@spoleczna.edu.pl

Strona www www.spoleczna.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-04-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29051463600000 6. Numer KRS 0000048926

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

ŚWIĄTEK URSZULA  BEATA WICEPREZES ZARZĄDU TAK

CZERWIK MARCINKOWSKA  
JOANNA HENRYKA

PREZES TAK

WYCHOWANIEC ANETA 
RENATA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

WALCZYSZYN PAWEŁ CZŁONEK ZARZĄD TAK

WARCHOLIK ARCZYŃSKA  
SYLWIA  JOANNA

SEKRETARZ TAK

ADAMCZYK KOZUBEK ELIZA 
 ANNA

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)

ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM TOWARZYSTWA JEST WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW 
SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACANIA MOŻLIWOŚCI 
EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organem 
prowadzącym I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach oraz Zespół 
Szkół Społecznych 
im. M. Reja w Kielcach w skład którego wchodzą I Społeczna Szkoła 
Podstawowa i I Społeczne Gimnazjum. Na dzień 31.12.2014r. liczba 
uczniów szkoły podstawowej wynosiła  251 uczniów, liczba uczniów 
gimnazjum wynosiła 91 uczniów, a liczba dzieci w przedszkolu wynosił 51 
dzieci. W ramach naszej działalności zapewniamy:
• realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania 
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę 
standardami uwzględniającymi nową podstawę programową,
• naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 20 uczniów,
• opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez 
wykwalifikowanych, doświadczonych i przyjaznych dziecku pedagogów,
• zwiększony wymiar zajęć na każdym szczeblu edukacyjnym, który 
umożliwi ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do zewnętrznych 
sprawdzianów,
• wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych 
sprawdzianów:
-   1 miejsce w województwie świętokrzyskim po sprawdzianie 
szóstoklasisty,
-   5 miejsce w Kielcach po  egzaminie  gimnazjalny pod względem ilości 
laureatów konkursów przedmiotowych,
• indywidualizację nauczania, która daje każdemu dziecku szansę 
odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości, 
• opiekę psychologiczną, logopedyczną, medyczną oraz opiekę terapeuty 
Integracji Sensorycznej. 
Oferujemy wiele nietypowych rozwiązań pedagogicznych, proponujemy 
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
• szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: szkolny zespół wokalny 
„Camerata”, szkolny zespół taneczny „Twister”, grupa teatralna „Ars”, 
warsztaty ceramiczne, nauka przez doświadczenie, judo, akrobatyka, 
tenis, szachy, matematyczne łamigłówki, gry 
i zabawy z tablicą interaktywną,
• bogatą ofertę kół przedmiotowych dla uczniów chcących pogłębić i 
rozwinąć swoją wiedzę (koło: matematyczne, przyrodnicze, języka 
angielskiego, niemieckiego, włoskiego, plastyczne, informatyczne, 
biblioteczne),
• zróżnicowane zajęcia sportowe: basen, gimnastyka korekcyjna, taniec 
towarzyski, zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły, judo, 
akrobatyka, tenis, „szkółka narciarska”, piesze wędrówki-rajdy, wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze,
• naukę języków obcych (ze zwiększonym wymiarem godzin): od oddziału 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KOBOS SABAT JOANNA 
JADWIGA

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KOWALEWSKA KATARZYNA 
URSZULA

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

DUDZIC PIOTR WIESŁAW członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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przedszkolnego języka angielskiego, od klasy III szkoły podstawowej języka 
niemieckiego; dodatkowo organizowane są zajęcia z języka hiszpańskiego, 
włoskiego organizację licznych wyjść do teatru, muzeum, kina, galerii, 
filharmonii itp.  w celu pobudzenia wyobraźni i odkrywania własnej 
wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką w ISSP
• organizację wycieczek przedmiotowych, „zielonych szkół”,
• atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: 
konkursów, uroczystości klasowych, szkolnych, Koncertu Wigilijnego,
• naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego w ISG

Dbamy o wszechstronny rozwój fizyczny i artystyczny naszych uczniów. 
Nasze dzieci chętnie uczestniczą w spektaklach Teatru Lalki i Aktora  
Kubuś, Tetrze
 im. S Żeromskiego, Kieleckim Teatrze Tańca. Często wyjeżdżamy do 
Warszawy na premierowe spektakle Teatru Roma. Każdy przechodzi kurs 
tańca towarzyskiego
 i narodowego, zdobywa umiejętności z judo, tenisa ziemnego, stołowego, 
pływania. Organizujemy również zajęcia fitness, Nordic Walking, dzięki 
czemu nieprzerwanie jesteśmy aktywni fizycznie. Tradycją naszej szkoły  
są organizowane zawody gimnastyczne,  wyjazdy na obozy narciarskie, 
zielone szkoły i rajdy rowerowe.
Śpiewać każdy może na zajęciach zespołu wokalnego CAMERATA. Dzieci 
chętnie biorą udział w pracach koła plastycznego, zespołu tanecznego 
TWISTER i warsztatów ceramicznych. Nasze dzieci uczą się języka 
angielskiego od oddziału przedszkolnego,  a od klasy IV również 
niemieckiego. Mała liczebność klas pozwala wypracować doskonałe efekty 
nauczania. Efektem naszej pracy są koncerty realizowane w Wojewódzkim 
Domu Kultury , Seminarium Duchownym, uroczystości szkolne kiermasze, 
wystawy, wernisaże prac naszych podopiecznych. 
Uczeń naszej szkoły to człowiek wrażliwy - aktywnie uczestniczy w akcjach 
charytatywnych tj. WOŚP, Szlachetna Paczka, loteriach fantowych z 
których dochód przeznaczony jest na rzecz Fundacji „Mam Marzenie”. Od 
wielu lat współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Zgórsku

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

Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organem prowadzącym I Społeczne Przedszkole 
im. M. Reja w Kielcach oraz  Zespół Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach, w skład którego wchodzą
 I Społeczna Szkoła Podstawowa i I  Społeczne Gimnazjum. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z 
tradycją podjęliśmy się: 
- organizacji V Gimnazjalnych Zawodów Gimnastycznych,
- organizacji VIII Kieleckich  Igrzysk Matematycznych Szkół Podstawowych oraz VII Igrzysk   
Matematycznych Szkół Gimnazjalnych,
- organizacji XIV Miejskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas 3 SP,
 - organizacji VII Miejskiego Konkursu Fotograficznego dla uczniów SP i Gimnazjów,
-  organizacji VIII Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków,
- organizacji III mistrzostw w szachach ISSP.

1. W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do programu „Rok szkoły w ruchu”, proponowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, akcja pn. „Ćwicz razem z nami”.
2. I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach i I Społeczne Gimnazjum im. Mikołaja 
Reja w Kielcach dzięki udziałowi w programie Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Żywności i Żywienia oraz 
Swiss Contribution, otrzymały certyfikaty "Szkoły Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej".
3. ZSS im. M. Reja przyjęto do Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. Zostaliśmy nominowani do SKSiP 
po uzyskaniu bardzo wysokiego poziomu wymagań przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.
4. W 2014 zainicjowano projekt pod nazwą „Od inspiracji do innowacji...“ – praktyczne przygotowanie 
do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji wg założeń pedagogiki M. Montessori 
realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, 
którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany na 
zasadach programu Erasmus+. Czas trwania projektu obejmuje okres 12 miesięcy od 31. 12.2014r. do 
30. 12.2015r.
5. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych: w I Społecznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja 
- „Nauka przez doświadczenie – program edukacji przyrodniczej dla dzieci oddziałów 0 oraz uczniów 
klas 1-3 w ramach zajęć pozalekcyjnych”  –  innowacja zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w 
Kielcach  08.07.2014r. Czas trwania: 01.09.2014r.-30.06.2018r.
- „Warsztaty Logicznego Myślenia – program edukacji matematycznej dla uczniów klas 1-3 w ramach 
zajęć pozalekcyjnych” – innowacja zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Kielcach 14.11.2014r. 
Czas trwania: 01.12.2014r.-30.06.2017r.            
 -  „Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej” – innowacja zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach 16.12.2014r. Czas trwania: 01.01.2015r. - koniec roku szkolnego 2016/2017.
6. W  I Społecznej Szkole Podstawowej im. Mikołaj Reja wprowadzono nowe rodzaje zajęć  
pozalekcyjnych:
- „Spójrz inaczej” – zajęcia prowadzone w oddziałach przedszkolnych i kl. 1-3
- Robotyka kl. I-VI
7. Projekty realizowane w I Społecznym Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach:
 - Our European Movie Festival w ramach programu e-Twinning,
 - „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki",
 - „Kompetentny Europejski Nauczyciel”.
8. Projekty realizowane przez I Społeczną Szkołę Podstawową  im. Mikołaja Reja w Kielcach:
 - Edukacja przez szachy – projekt realizowany w kl. 2,
 - Etyka dla smyka – projekt prowadzony przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 - „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”,
 - „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki" 
 - „Kompetentny Europejski Nauczyciel” ,
 -  PO WER - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.
  -  „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” projekty realizowane przez Agencję Rynku Rolnego.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

800

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

ŚSTO jest organem 
prowadzącym I 
Społeczne Przedszkole 
im. M. Reja w Kielcach 
oraz  Zespół Szkół 
Społecznych im. M. 
Reja w Kielcach, w skład 
którego wchodzą I 
Społeczna Szkoła 
Podstawowa i I  
Społeczne Gimnazjum. 
W okresie 
sprawozdawczym, 
zgodnie z tradycją 
podjęliśmy się: 
- organizacji V 
Gimnazjalnych 
Zawodów 
Gimnastycznych,
- organizacji VIII 
Kieleckich  Igrzysk 
Matematycznych Szkół 
Podstawowych oraz VII 
Igrzysk   
Matematycznych Szkół 
Gimnazjalnych,

85.60.Z

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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- organizacji XIV 
Miejskiego Konkursu 
Ortograficznego dla 
uczniów klas 3 SP,
 - organizacji VII 
Miejskiego Konkursu 
Fotograficznego dla 
uczniów SP i 
Gimnazjów,
-  organizacji VIII 
Festiwalu Piosenki dla 
Przedszkolaków,
- organizacji III 
mistrzostw w szachach 
ISSP.
1. W roku szkolnym 
2013/2014 
przystąpiliśmy do 
programu „Rok szkoły 
w ruchu”, 
proponowanego przez 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, akcja pn. 
„Ćwicz razem z nami”.
2. I Społeczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Mikołaja Reja w 
Kielcach i I Społeczne 
Gimnazjum im. 
Mikołaja Reja w 
Kielcach dzięki 
udziałowi w programie 
Ministerstwa Zdrowia, 
Instytutu Żywności i 
Żywienia oraz Swiss 
Contribution, otrzymały 
certyfikaty "Szkoły 
Przyjazne Żywieniu i 
Aktywności Fizycznej".
3. ZSS im. M. Reja 
przyjęto do Salonu 
Kreatywnych Szkół i 
Placówek. 
4. W 2014 zainicjowano 
projekt pod nazwą „Od 
inspiracji do 
innowacji...“ – 
praktyczne 
przygotowanie do 
wykonywania zawodu 
nauczyciela wczesnej 
edukacji

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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 wyników/zysków i strat) 4,555,070.74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,810.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,536,564.42 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 696.22 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

2,103,274.31 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,810.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,103,274.31 zł

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,433,986.33 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,810.10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 324,587.50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17,810.10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 17,810.10 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,266,613.44 zł 17,810.10 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

0.00 zł 0.00 zł

4,211,976.92 zł 0.00 zł

0.00 zł

586.71 zł

0.00 zł

54,049.81 zł 17,810.10 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 doposażenie bazy dydaktycznej ZSS im. Mikołaj Reja w Kielcach 17,810.10 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

340,700.96 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

57.0 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 1 miejsca po przecinku)

48.7 etatów

17.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

164.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,459,533.67 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,262,633.67 zł

2,262,633.67 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 196,900.00 zł

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

196,900.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 196,900.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

204,961.14 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

221,145.12 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 11



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

IWONA ŚWIĄTKOWSKA 
18.06.2015R. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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