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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO"

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE Powiat KWIDZYŃSKI

Gmina KWIDZYN Ulica 11 LISTOPADA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość KWIDZYN Kod pocztowy 82-500 Poczta KWIDZYN Nr telefonu 55-279-58-73

Nr faksu E-mail 
rekrutacja@psw.kwidzyn.e
du.pl

Strona www www.sas.free.ngo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-05-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000307471
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Strzała-Osuch Katarzyna -prezes
Jędrzejczak Jarosław - vice-prezes
Pawłowska Beata - skarbnik

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

Strzała Krystyna -przewodnicząca
Makowski Michał -członek
Kiwak Magdalena -członek
Trzaskowska -Bogusz Anna, Maria- członek
Falkowska Bożena- członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Takie działania na rzecz integracji, inicjacji działań, mobilizacji oraz 
aktywizacji, z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i środków aby 
każdy podmiot z otoczenia Stowarzyszenia był beneficjentem 
działalności współpracy"
celem działania Stowarzyszenia jest:
a) kształtowanie świadomości prawnej, ekonomicznej i ekologicznej 
lokalnej społeczności
b) działanie na rzecz integracji i mobilizacji, inicjacji działań oraz 
aktywizacji poszczególnych grup i członków społeczeństwa,
c) kształtowanie aktywnej postawy w kierunku tworzenia tzw. "małej 
ojczyzny"
d) integracja środowiska, związanego z rozwojem społecznym, 
kulturowym i osobowym,
e) podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia
g) kształtowanie etyki menedżera i dbałość o jej przestrzeganie
h) wspieranie inicjatyw społecznych, kulturowych i charytatywnych
i) organizowanie różnych imprez popularyzujących kulturę i sztukę,
j) reprezentacja i obrona interesów członków stowarzyszenia,
k) wspieranie celów badawczych i edukacyjnych,
l) popieranie różnych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych,
m) tworzenie warunków rozwoju wiedzy dotyczącej działalności 
zjednoczonej Europy i gospodarki globalnej,
n) tworzenie ścieżek kariery członków stowarzyszenia,
o) tworzenie i realizacja projektów, krajowych i międzynarodowych, 
w ramach dostępnych programów i struktur,
p) działanie na rzecz szeroko rozumianej integracji europejskiej,
g) działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans społecznych,
r) przeciwdziałanie bezrobociu,
s) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
t) prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami 
Stowarzyszenia,
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez
a)organizowanie konferencji, narad ,kursów, odczytów, wystaw, 
pokazów, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań 
okolicznościowych oraz czynnej rekreacji, jako ważnych czynników 
integracji środowiska.
b) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i 
za granicą,
c) rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy zgodnej z wykształceniem 
członków stowarzyszenia
d) prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
e) tworzenie funduszów i organizowanie samopomocy koleżeńskiej 
na rzecz członków stowarzyszenia,
f) udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w uzyskiwaniu 
zatrudnienia,
g) interweniowanie w przypadkach działania niezgodnego z etyką 
oraz w przypadkach dyskryminacji zawodowej i społecznej członka 
Stowarzyszenia,
h) zajmowanie stanowiska w sprawach będących w centrum uwagi 
członków stowarzyszenia
i) składanie wniosków o dofinansowanie projektów do 
grantodawców, a w szczególności do: fundacji, ambasad, agencji, 
funduszy unijnych i innych,

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
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Stała współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i innymi 
organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Współpraca z Powiślańską Szkołą Wyższą w zakresie promocji 
i upowszechniania idei "uczenia się przez całe życie" w formie realizacji 
seminariów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  W roku 2012 w 
Maju jak co roku zorganizowano Święto Studentów LUWENALIA 2012 
finansowane w części przez Gminę Miejską w Kwidzynie. Poprzez takie 
działania mamy możliwość ukazania pozytywnych elementów kształcenia, nie 
tylko w drodze studiowania ale również poprzez zabawę i integrację. Odbyły się 
liczne  turnieje np. turniej piłki nożnej Szkół Wyższych "College Cup", konkursy, 
przemarsz studentów PSW wraz z paradą motocykli, występy kabaretów , 
występy zespołów regionalnych Np. Zespół Raaganeracja- Studentów PSW, 
Kabaret Studentów , występ zespołu reginalnego hip-hopowego,Zespół 
"Transformacja" taniec nowoczesny, otwarty konkurs KARAOKE , Poczęstunek 
sponsorowany dla mieszkańców Kwidzyna.
27 października 2012r. Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" z Powiślańską 
Szkołą Wyższą wraz z Urzędem Miasta Kwidzyn, Siauliai State College na Litwie 
zorganizowało międzynarodową konferencję naukową „Oblicza dobrobytu”. 
Podczas edycji 2012 zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących 
dobrobytu społecznego, poglądy na temat sposobów pomiaru dobrobytu i jego 
konsekwencji społecznych i gospodarczych. Celem konferencji było 
przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych i medycznych 
zajmujących się problematyką dobrobytu. Stąd podczas tegorocznej, trzeciej 
edycji  zaprezentowano m.in. poglądy na temat szans i zagrożeń związanych ze 
wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z „plagą dobrobytu” i szerzeniem 
się chorób cywilizacyjnych.Tegoroczną konferencję otworzyła sesja plenarna, w 
czasie której zabrali głos nasi goście z Maritime University Szczecin & School of 
European Integration - prof. dr hab. Ignacy Chrzanowski oraz z Uniwersytetu w 
Toledo - prof. dr hab. Jerzy Jankun. Cieszymy się, że udało się nam gościć tak 
znakomitych gości i cenionych specjalistów z dziedziny ekonomii i 
medycyny.Prof. dr hab. Ignacy H. Chrzanowski jest profesorem ekonomii, 
zarządzania i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Wyższej Szkole 
Integracji Europejskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie. Był wykładowcą na 
Uniwersytecie w Sherbrooke, w Kanadzie oraz współpracował z Universite du 
Quebec a Montreal i z Uniwersytetem Montrealskim. Na konferencji prof. 
Chrzanowski poruszył problemy masowej konsumpcji i jej wpływu na światowy 
rozwój. Prof. dr hab. Jerzy Jankun przedstawił oblicza światowego dobrobytu, 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Warto wspomnieć, iż prof. Jankun jest 
znanym specjalistą z zakresu biochemii, urologii i onkologii. Kieruje ośrodkiem 
badań urologicznych Uniwersytetu Toledo. Konferencja została podzielona na 
dwa bloki tematyczne. Pierwszy ukazywał oblicza dobrobytu z perspektywy 
ekonomicznej (makro i mikroekonomiczne przejawy dobrobytu). W tej części 
zabrali głos goście z Uniwersytetów: Łódzkiego, Warszawskiego i Gdańskiego. 
Powiślańską Szkołę Wyższą reprezentowali: dr Jolanta Sala i prof. dr hab. 
Eugeniusz Gostomski. Drugi blok miał za zadanie pokazać społeczne i 
medyczne aspekty globalizacji i dobrobytu (bezpieczeństwo żywieniowe i 
choroby cywilizacyjne). W tym bloku, oprócz gości z wymienionych wyżej 
placówek, zabrali głos osoby z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii 
Morskiej w Gdyni. Z PSW były to: dr Małgorzata Grabus i dr Katarzyna Strzała-
Osuch. Pod koniec dnia odbyła się dyskusja panelowa  Oblicza dobrobytu w 
ujęciu poszczególnych dyscyplin naukowych , która stanowiła swoiste 
podsumowanie i zamknięcie dyskusji.

     Poziom tegorocznej polemiki był bardzo wysoki. W dyskusji zabrali głos 
specjaliści z uczelni krajowych i zagranicznych. W porównaniu z zeszłymi latami 
liczba panelistów znacznie się zwiększyła, wrosła także liczba gości. Rosnące 
zainteresowanie widać było także po liczbie słuchaczy. Z dumą możemy 
powiedzieć, iż „Oblicza dobrobytu” z roku na rok przyciągają więcej 
zainteresowanych. Tegoroczna edycja okazała się być pod tym względem 
rekordową. Pełne sale seminarzystów utwierdziły nas w przekonaniu, że formuła 
konferencji jest interesująca, trafna i mimo wielu wystąpień ciągle 
niewyczerpana.

     Podsumowując, konferencja okazała się wielkim sukcesem. To ogromnie nas 
cieszy, bo dzięki temu wiemy, iż idziemy w dobrym kierunku i trafnie rozwijamy 
ideę rozpoczętą trzy lata temu. Już dziś zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną 
odsłonę.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowana

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 
nauk przyrodniczych i technicznych

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 63.99.Z

72.20.Z

72.19.z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

działalność wspomagająca edukację
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
badanie rynku i opinii publicznej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.60.Z

58.14.Z

73.20.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 128,332.26 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 114,617.52 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.32 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,812.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 19,803.24 zł

0.00 zł

9,901.62 zł

9,901.62 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 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) z dotacji z funduszy celowych
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 13,074.96 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 13,074.96 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,571.50 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 127,200.10 zł 3,571.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

3,571.50 zł 3,571.50 zł

111,685.48 zł 0.00 zł

0.00 zł

11,940.39 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

2.73 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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 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)

1 sfinansowanie rehabilitacji chorej na stwardnienie rozsiane 954.80 zł

2 sfinansowanie rehablilitacji Bianki 1,169.20 zł

3 leczenie i rehabilitacja Dawida 890.70 zł

4 zakup podręczników szkolnych dla Marii 218.60 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

14.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

30.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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20.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 20.00 osób

8.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 79,440.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79,440.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 79,440.00 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

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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. 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)

Nie wypełniono  punktu 6 i punktu 9 ponieważ praca na 
podstawie umowy cywilno-prawnej-wykłady prowadzone 
były w m-cach: Styczeń, Luty 2012r i Listopad, Grudzień 
2012

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Święto studentów 'JUWENALIA" 9,901.62 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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