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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 2018-05-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina PYZDRY

Powiat WRZESIŃSKI

Ulica ZWIERZYNIEC Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość PYZDRY Kod pocztowy 62-310 Poczta PYZDRY Nr telefonu 63-276-86-64

Nr faksu E-mail echo@echo.org.pl Strona www echo.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 31032511000000 6. Numer KRS 0000117319

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

Wiesława Kowalska Prezes TAK

Grażyna Marszewska zastępca Prezesa TAK

Zofia Zjeżdżałka Sekretarz TAK

Jadwiga Nowińska Skarbnik TAK

Edyta Nowińska zastępca Skarbnika TAK

Wiesława Wojtyńska Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Koszarek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lech Bączkiewicz Członek TAK

Andrzej Lewandowski Członek TAK

TOWARZYSTWO KULTURALNE "ECHO PYZDR"

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

STYCZEŃ

Wydano we współpracy z LOT „Puszcza Pyzdrska” publikację: „Puszcza Pyzdrska podróż sentymentalna” 
autorstwa W. Kowalskiej.  

MARZEC

• Wykład i koncert (8 marca): „Chwała Bohaterom” w Zespole Szkół w Blizanowie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Współorganizatorzy: Jednostka Strzelecka 4141 z 
Kalisza, Zespół Szkół w Blizanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie. W programie: wykład prof. 
dr hab. Waldemara Handke pt.: „Na szlaku Armii Krajowej, oddziały antykomunistycznego podziemia 
zbrojnego w Wielkopolsce”. Po wykładzie koncert patriotyczny Norberta Smoły Smolińskiego „Contra 
Mundum” z Warszawy. Udział wzięło około 200 uczestników, głównie mundurowych.

• Złożony został wniosek do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Miejsca 
Pamięci Narodowej za Granicą”. Nazwa projektu: „Prace porządkowe na cmentarzu polskim w 
Raszkowie i pielęgnacja pamięci narodowej z miejscowymi Polakami”. Projekt był realizowany z 
inspiracji Tomasza Horbowskiego (centrum pomocy samorządom w Mołdawii) i z udziałem 
wolontariuszy z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie został niestety zrealizowany prawidłowo z winy 
koordynatora i braku efektów dla założonych celów (m.in. nie przedstawiono żadnej dokumentacji 
potwierdzającej wykonanie prac na cmentarzu, nie zorganizowano spotkań edukacyjnych z 
miejscowymi Polakami, nie było bieżącego kontaktu z koordynatorem). Z powyższych względów 
pieniądze przekazane nam przez MKiDN musiały zostać zwrócone, co nastąpiło w terminie określonym 
umową z MKiDN (listopad 2017).

• Przyznano dwa stypendia z Programu „Kick Off – wsparcie dla lidera” w kwocie 2000 zł każde. 
Otrzymali je Robert Jackowski z Blizanówka, student Politechniki Poznańskiej za projekt skierowany do 
uczniów szkół Gminy Blizanów pn.: „Odkryj swój talent z Mecenatem” polegający na przeprowadzeniu 
szeregu zajęć m.in. z fizyki i ekonomii oraz Włodek Mykyta z Brudzewa, student Politechniki 
Wrocławskiej, na projekt: „Zapomniane cmentarze” polegający na uporządkowaniu i opisaniu 
cmentarza ewangelickiego w Piskorach. Projekt w 50% dofinansowała Gmina Blizanów (opisany w 
prasie kaliskiej).

CZERWIEC

Z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach odbyło się spotkanie: „Poznaj Malezję z Radkiem i 
Lee” (2 czerwca 2017). Szkoła gościła Radka Kowalskiego i Lee Mun Ching z Malezji, którzy 
zaprezentowali uczniom kulturę tego egotycznego kraju. Radek i Lee są także członkami Towarzystwa 
Kulturalnego „Echo Pyzdr”. 

WRZESIEŃ

Wizyta studyjna 9. uczestników delegacji organizowanej przez TK „Echo Pyzdr” w Mołdawii, w tym w 
Naddniestrzu (18-23 września 2017).
OPIS WIZYTY
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” przy współpracy z Centrum Informacji i Wspierania Samorządów 
w Ialoveni  (Mołdawia) zorganizowało 5.dniową (18 – 23 września 2017) wizytę studyjną w 
mołdawskich, w tym naddniestrzańskich, instytucjach samorządowych i parafiach katolickich. Główne 
cele wyjazdu to: rozpoznanie potrzeb części Polonii w Naddniestrzu (wsie: Rybnica, Swoboda Raszków, 
Raszków – tereny opisywane w trylogii H. Sienkiewicza); pozostawienie propozycji m.in: organizowania 
kolonii letnich w Polsce, w Kaliskiem, dla dzieci polonijnych z tych naddniestrzańskich wsi; rozpoznanie 
aktualnych potrzeb dla kontynuacji Programu Stypendialnego „Mecenat” realizowanego w Swobodzie 
Raszków przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”; spotkania samorządowców z Blizanowa, Cekowa 
Kol. i Starostwa Kaliskiego z partnerskimi samorządami w Mołdawii (wsie Mitoc i Malaiesti oraz Rejon 
Orhei).
Plan wizyty wzbogacały bieżące potrzeby zgłaszane przez lokalne środowiska mijanych miejscowości. 
Doszło m.in. do dwóch nieplanowanych spotkań w Rejonach (Starostwach) Riscani i Bielce oraz w 
gminie Step-Socz. Rejon Riscani podpisał porozumienie ze Starostwem Kaliskim wiosną 2017. Podczas 
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spotkania zaprezentowano polskiej delegacji zasoby gospodarcze i edukacyjne rejonu i określono pola 
współpracy. Spotkanie w Bielcach pozwoliło zapoznać się z merem i kadrą zarządczą Rejonu i w 
rezultacie rozmowy zaplanować podpisanie porozumienia o współpracy ze Starostwem Kaliskim.  
Pierwsze działania podjęto jednak bezpośrednio po spotkaniu. Bielce (drugie pod względem wielkości 
miasto Mołdawii) wprowadziły w dwóch szkołach (liceum i gimnazjum) język polski jako drugi 
obowiązkowy język nauczania. To program pilotażowy, wspierany przez Ministerstwo Edukacji 
Mołdawii. Uczestnicy polskiej delegacji zobowiązali się do stworzenia w szkole biblioteki polskiej 
literatury oraz do doposażenia szkół w polskie podręczniki i materiały dydaktyczne. Transport z darami 
wyjedzie z Kalisza z początkiem kwietnia 2018.
Gmina Step-Socz, gdzie naszą delegację zatrzymano w trakcie podróży do Naddniestrza niejako „na 
stopa” zasygnalizowała,  podczas 30 minutowego spotkania, potrzebę współpracy z polską gminą. W 
Powiecie Kaliskim niezwłocznie podjęto rozmowy na ten temat z w wójtami gmin. Byłoby to 13.te 
porozumienie o współpracy podpisane w ciągu ostatnich 5 lat, głównie na Ziemi Kaliskiej, między 
samorządami Polski i Mołdawii.
W samorządach, gdzie partnerstwa podpisano w ostatnich latach (Mitoc, Malaiesti, Orhei) omówiono 
kolejne wspólne działania, jak np. zainicjowanie ochotniczych straży pożarnych, których w Mołdawii nie 
ma. Gmina Malaiesti (partner Cekowa Kol.) otrzymała 6 nowoczesnych kasków strażackich. Planowane 
jest przekazanie w najbliższym roku pojazdu strażackiego. Szkoła w Malaiesti ma otrzymać z Cekowa 
Kol. 15 zestawów komputerowych.
Jednym z ważniejszych rezultatów wizyt jest zapowiedź zorganizowania kolonii letnich dla dzieci z 
Naddniestrza. W roku 2018 ma przyjechać w kaliskie 40 dzieci z opiekunami. Główni organizatorzy to 
parafie św. Józefa w Kaliszu i pw. Wszystkich Świętych w Liskowie oraz Starostwo Kaliskie. Program 
wypełnią także pozostali uczestnicy delegacji goszcząc dzieci w gminach Blizanów i Ceków Kolonia. 
Transport dzieci z Naddniestrza do Polski sfinansuje Ambasada RP w Kiszyniowie, która ma doskonałe 
rozeznanie w trudnościach bieżącego życia tamtejszych mieszkańców i w pełni popiera projekt.
We wsi Swoboda Raszków zapoznano się z problemami punktu medycznego obsługującego kilkuset 
mieszkańców. Ośrodek ten otrzymał już wsparcie organizowane przez TK „Echo Pyzdr” w roku 2016, 
lecz potrzeb jest wciąż bardzo wiele, od termometrów, lodówki, wyjałowiaczy  po wodociąg i 
kanalizację. Trudno wyobrazić w Polsce funkcjonowanie ośrodka bez wody i kanalizacji. Zbiórkę na jego 
rzecz bez wątpliwości wsparło wiele osób prywatnych oraz starostwa kaliskie i wrzesińskie. Z pewnością 
będzie powtórzona.
W przeddzień powrotu delegacji do Polski miało miejsce spotkanie z Panem Chargé d’affaires 
Ambasady RP Jerzym Stankiewiczem i jego małżonką P. Anną. Ponad godzinne spotkanie pozwoliło na 
przedstawienie przez każdego z członków delegacji konkretnych planów co do współpracy z Mołdawią 
oraz omówienie potencjalnych trudności. Ambasada wyposażyła naszą grupę w niezbędne informacje 
jak i gdzie aplikować o dofinansowanie oraz określiła ramy własnego wsparcia. Ambasada RP w 
Kiszyniowie czuwała ponadto nad bezpieczeństwem naszej grupy podczas całej wizyty, za co mieliśmy 
okazję podziękować.
Przed odlotem wszyscy uczestniczyli w celebrowanej mszy świętej w katedrze kiszyniowskiej, po której 
miało miejsce spotkanie z JE rzymsko-katolickim Biskupem Mołdawii Antonem Cosa. Administratorem 
apostolskim Mołdawii ustanowiony został w 1993 roku, odkąd odbudowuje struktury Kościoła 
katolickiego w jednej z najbardziej zateizowanych przez reżim komunistyczny byłych republik 
sowieckich.
Przed katedrą stoi ławka z rzeźbą naturalnej wielkości św. Jana Pawła II. Tę figurę naszego wielkiego 
Polaka odtworzy przy sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ks. Prałat Jacek Plota przenosząc do Kalisza 
pamięć Mołdawii.  Katedra katolicka w Kiszyniowie  przyjęła nas mszą świętą pierwszego dnia wizyty i 
pożegnała w dniu ostatnim nadając klimat wszystkim innym spotkaniom, pośród których były msze 
święte także we wspólnotach polonijnych w Rybnicy (Naddniestrze) i Bielcach.
W delegacji wzięli udział:  Krzysztof Nosal (starosta kaliski),  ks. Prałat dr Jacek Plota (proboszcz i kustosz 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu), Mariusz Chojnacki (wójt gminy Ceków Kolonia), Sławomir Musioł 
(wójt gminy Blizanów), Wioletta Przybylska (dyrektor wydziału promocji Starostwa Kaliskiego), Janusz 
Nowak (dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cekowie Kolonii), Przemysław Kowalski (prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”), Wiesława Wika Kowalska (prezes TK „Echo Pyzdr”, 
organizator wyjazdu delegacji do MD).
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” realizuje projekty społeczne na terenie Mołdawii od roku 2009. 
W rezultacie podpisano już około 11 porozumień partnerskich między samorządami różnego szczebla 
Polski i Mołdawii oraz promowano polskie doświadczenia demokratyczne i biznesowe w różnych 
środowiskach Mołdawii (także w Naddniestrzu). Wsparcia udzielała najczęściej Fundacja Edukacja dla 
Demokracji w Warszawie.
Obecnie TK „Echo Pyzdr” nie otrzymało wsparcia finansowego na wyjazd. Uczestnicy sami sfinansowali 
podróż, za wyjątkiem transportu lokalnego, który zaoferował dyrektor  Centrum Informacji i Wspierania 
Samorządów w Ialoveni .   
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

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

(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

PAŹDZIERNIK

Złożenie wniosku do programu Senatu RP pn.:”Działania na rzecz Polonii i Polaków za Granicą”. Złożony 
projekt to: „KRESY Turystyka Wiejska nad Dniestrem”. Projekt otrzymał dofinansowanie. Realizowany 
będzie w 2018 roku.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Porządkowanie cmentarza 
polskiego w Raszkowie 
(Naddniestrze). Projekt 
polegał na oczyszczeniu z 
chwastów terenu wokół 
nagrobków cmentarza we 
wsi Raszków. Cmentarz jest 
położony w okolicy, w 
której po dziś dzień 
zamieszkuje liczna Polonia. 
Nagrobki na starym 
raszkowskim cmentarzu 
należą do najbardziej 
okazałych i pamiętają czasy 
I Rzeczypospolitej. TK Echo 
Pyzdr współpracuje z 
Polakami w Naddniestrzu 
kierując tam niezbędną 
pomoc dla szkoły, gdzie 
nauczany jest język polski, 
dla uczniów tej szkoły, do 
których kierowane jest 
stypendium oraz dla 
dorosłych mieszkańców 
poprzez projekty społeczne, 
np.: „Kresy – turystyka 
wiejska nad Dniestrem”, 
który to projekt otrzymał 
dofinansowanie Senatu RP 
w 2018 roku.

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Sfinansowanie 2 
stypendiów w ramach 
Programu TK "Echo Pyzdr" 
o nazwie: "Mecenat - Kick 
Off wsparcie dla lidera". 
Stypendia otrzymali dwaj 
studenci z gminy Blizanów, 
która wspiera finansowo 
Program „Mecenat” w 50%. 
Obaj studenci otrzymali 
stypendia w kwotach po 
2000 zł za projekty: „Odkryj 
swój talent z Mecenatem” 
oraz „Zapomniane 
cmentarze”. Pierwszy 
wymieniony projekt 
skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z gminy 
Blizanów i polegał na 
zorganizowaniu cyklu 
wakacyjnych spotkań z 
nauką. Projekt: 
„Zapomniane cmentarze” 
polegał na uporządkowaniu 
i opisaniu cmentarza 
poewangelickiego we wsi 
Piskory, w gminie Blizanów.
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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 wyników/zysków i strat) 14,921.14 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,784.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 136.44 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10,050.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

15,502.85 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,762.30 zł

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2,000.00 zł

18,265.15 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 18,265.15 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,714.70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,714.70 zł

4.3. 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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 zatrudnione 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)

0.0 osób

1 Program stypendialny "Mecenat Kick Off wsparcie dla lidera" 1,714.70 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-3,344.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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 400.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 400.00 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

33.33 zł

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

400.00 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
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Narastająca biurokracja powoduje, że praca społeczna traci sens.

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

organizacji

Wiesława Kowalska
Jadwiga Nowińska

12.05.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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