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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina KLEMBÓW

Powiat WOŁOMIŃSKI

Ulica UL. GEN. FRANCISZKA 
ŻYMIRSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KLEMBÓW Kod pocztowy 05-205 Poczta KLEMBÓW Nr telefonu 511-082-451

Nr faksu E-mail pomoz.dzieciom@interia.pl Strona www www.pomozdzieciom.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-02-25

2005-02-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 55125421900000 6. Numer KRS 0000101494

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

Andrzej Kamiński Prezes TAK

Jan Nowak Wiceprezes TAK

Waldemar Wojtyra Skarbnik TAK

Marek Pietrzak Sekretarz TAK

ks. Robert Pogorzelski 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Stępniak Przewodnicząca TAK

Ewa Kesler Członek komisji TAK

Elżbieta Mikołajek Członek komisji TAK

STOWARZYSZENIE "POMÓŻ DZIECIOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” jest stwarzanie warunków 
rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją 
poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania, 
opieki i pracy socjalnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zadania Stowarzyszenia realizowane są w różnych formach, a w 
szczególności poprzez:
   -  pomoc w realizacji statutowych działań wybranych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych,
  -  promowanie inicjatyw wychowawczych sprzyjających prawidłowemu 
rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez 
     wspieranie zadań w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży 
przebywających w placówkach oraz w ich 
     środowiskach lokalnych, 
  -  wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności, 
rozwijanie aspiracji życiowych i motywowanie dzieci 
     do różnorodnych form ich rozwoju,
  -  organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku,
  -  pomoc najstarszym wychowankom placówki opiekuńczej w 
społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się i opieką 
      nad wychowankami opuszczającym dom dziecka w okresie readaptacji 
społecznej,
  -  tworzenie banku pomysłów pedagogicznych. Ukierunkowanie pomocy 
z zewnątrz niesionej przez ludzi dobrej woli 
     poprzez skupianie się wokół określonych zadań,
  -  współpracę z instytucjami i organizacjami w dziedzinie, których cele są 
zbliżone do celów Stowarzyszenia,
  -  tworzenie innych form działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opieka wychowawcza i społeczna

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” skupiło się wokół następujących zadań: 
-  pomoc materialna rodzinom byłych wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach, Domu Dziecka w 
Równem oraz dzieciom  ze środowiska lokalnego, w 
   postaci:    
- zakupienie podręczników szkolnych dla wychowanków Domu Dziecka w Równem,
- zakup odzieży, obuwia, artykułów spożywczych i przyborów szkolnych dla dzieci byłych wychowanków Placówce Opiekuńczo- 
Wychowawczej w Dębinkach oraz dla dzieci ze 
   środowiska lokalnego, 
- dofinansowanie rehabilitacji ucznia Szkoły Pod. W Radzyminie,
- zakup węgla dla byłych wychowanków domu dziecka ( Kinga i Sławek),  
- zakup okularów i biletu miesięcznego dla ucznia Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
W dniu 23 listopada br. członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” wspólnie z wolontariuszami z Liceum Ekonomicznego im. 
Stanisława Staszica w Wołominie i wolontariuszami Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu przeprowadzili zbiórkę 
żywności w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę ”. Paczki świąteczne przekazane zostały dzieciom byłych wychowanków 
Domu Dziecka w Równem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz dzieciom ze 
środowiska lokalnego. Dodatkowo w ramach akcji radia Lublin "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", Szkolny Klub Wolontariatu 
przy Zespole Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu 
przekazali artykuły spożywcze podopiecznym Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom”.
 
W grudniu br. Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” przeprowadziło akcję charytatywną „Program świąteczny, która  polega na 
zbiórce datków pieniężnych wśród ludzi dobrej woli, wrażliwych na krzywdę dzieci. Zbiórka odbyła się w szkołach: Szkoła 
Podstawowa nr 1, nr 4 i nr 5 w Wyszkowie, Szk.  Pod. Nr 3 w Rybienku Leśnym, Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie, Centrum 
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Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Szk. Pod. w Kruszu, Szk. Pod. Nr 2 w Radzyminie, Szk. Pod. w 
Miąsem, Szk. Pod. Jm. Gen. Roweckiego w Markach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, Szk. Pod. Nr 2 w Łochowie, 
Szk. Pod. Nr 2 w Zielonce, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi, Szk. Pod. w Lucynowie Szk. Pod. w Ciemnem, Szk. Pod. w 
Klembowie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie, Zespół Szkół w Wyszkowie, Szk. Pod. Im. Jana Pawła II w 
Tłuszczu, Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego oraz grono przyjaciół stowarzyszenia.  Podczas zbiórki były rozdawane karty 
świąteczne wykonane przez dzieci z Domu Dziecka w Równem i wyprodukowane dla stowarzyszenia.

Doskonalenie w zakresie form i metod pracy stowarzyszenia oraz edukacja podopiecznych.

- spotkania i wspólne opracowania programu dla potrzeb stowarzyszenia, 
- organizowanie szkoleń i spotkań dla wolontariuszy.  

Działalność związana ze sportem.

W niedzielny poranek 31 marca w sali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się XVII Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Domów Dziecka – Radzymin 2019.
Wzięło w nim udział 9 domów dziecka z terenu Mazowsza oraz drużyna z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. 
Głównymi organizatorami turnieju było Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” i Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, a 
współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Wołominie. Już przed rozgrywkami organizatorzy mówili o konieczności integracji 
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, propagowaniu sportu w domach dziecka, upowszechnianiu kultury 
fizycznej, promocji zdrowego trybu życia oraz stworzenia wychowankom szans na rozwój swoich sportowych talentów i 
umiejętności. Udział w turnieju miał przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry oraz zachęcić do aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Zawody prowadzili członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom”, a w prowadzeniu imprezy pomagali 
wolontariusze z Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
I miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „IGNAŚ” i „HELENKA” w Kaliskach
II miejsce – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie
III miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
IV miejsce – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielinach
V miejsce – Dom Dziecka w Woli Gałęziowskiej
VI miejsce – Drużyna Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu
VII miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu
VIII miejsce – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
IX miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom nr 1 i nr 2 w Wyszkowie
X miejsce – Dom Dziecka w Równem
Sędzią głównym zawodów był niezawodny Pan Mirosław Markowski. Najlepszym piłkarzem turnieju uznano Damiana Gajera z 
Woli Gałęzowskiej, najlepszym bramkarzem został Adam Kraska z Kalisk, a królem strzelców Adam Szulc z Kisielan. Przed finałem 
odbył się mecz pokazowy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej z reprezentacją Domów Dziecka. Po 
uroczystości zamknięcia zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Drużyny, które zajęły pierwsze cztery miejsca 
otrzymały puchary i medale, a pozostałe dyplomy i upominki. Dla wszystkich zespołów partnerzy i sponsorzy ufundowali 
nagrody rzeczowe. Warto na zakończenie nadmienić, że wszystkie nagrody zostały ufundowane przez następujących partnerów i 
sponsorów:
Pan Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Fundacja LOTTO w Warszawie, Pan Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, Pan 
Mirosław Jusiński – Dyrektor ROKIS, Pan Marek Łukasiewicz – PPH „PRIMART” w Duczkach, Pani Agnieszka Oleksiak i Pan Paweł 
Fydryszek – „AGA-SPORT” w Tłuszczu, Pani Maria Orych – Kwiaciarnia w Wołominie, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe, Radzymiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”. Halowy Turniej Piłki Nożnej został 
objęty patronatem medialnym przez prasę lokalną „Wieści Podwarszawskie”. Wszystkim partnerom i sponsorom w imieniu 
dzieci, młodzieży i organizatorów serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych i pomoc w organizacji turnieju. 
Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci i młodzieży oraz organizatora serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych 
i pomoc w organizacji turnieju.

Działalność rekreacyjna.

W ramach tej działalności Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” dofinansowało następujące działania podjęte dla dzieci:
- dofinansowanie turnieju siatko - nogi organizowanego przez Dom Dziecka w Równem,
- dofinansowanie V Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt organizowanego przez Zespół  Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu,
- opłata za przejazd dzieci na lodowisko na stadion Narodowy.

Działalność artystyczna i rozrywkowa.

 Stowarzyszenie ”Pomóż Dzieciom” udzieliło dofinansowania i było współorganizatorem następujących działań:
- objęcie patronatem X Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia - Motyle”, zorganizowanego przez Dom 
Dziecka w Równem (impreza plenerowa, która odbyła 
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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

400

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

   się w 17 maja 2019 r.
- współorganizacja z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej konkursu plastycznego „Wielkanoc oczami najmłodszych ” i „ 
Zimowy pejzaż Mazowsza” oraz zakup nagród,   
- wyjazd na integracyjne spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez Fundację PKO Banku Polskiego w Warszawie.

W dniu 12 stycznia br. zorganizowano wyjazd na lodowisko PGE Narodowy dla wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kruszu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół im. K. K. 
Baczyńskiego w Tłuszczu.

W dniach 27.01. – 02.02.2019 r. wychowankowie z Domu Dziecka w Równem, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej- Dom dla dzieci nr 1 w Wyszkowie, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach 
oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu i wolontariusze z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w 
Tłuszczu przebywali na zimowisku w górach Gorcach (Poręba Wielka/ Rabki). Współorganizatorem wypoczynku było Starostwo 
Powiatowe w Wołominie. Zakwaterowanie i wyżywienie było w pensjonacie „Willa Tram”. Była do dyspozycji również sala 
gimnastyczna. W programie oprócz fantastycznej zabawy były wyjścia na narty, basen – spa, wycieczka do Zakopanego i Rabki.
W dniach 30.06.-07.07.2019 r. wychowankowie z Domu Dziecka w Równem, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej-Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w 
Wyszkowie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu i uczniowie z powiatu wołomińskiego przebywali 
na wycieczce turystyczno-krajoznawczej w górach Gorcach (Poręba Wielka k. Rabki). Współorganizatorem wypoczynku była 
Fundacja PKO Banku Polskiego w Warszawie. Zakwaterowanie i wyżywienie było w pasjonacie „Willa Tram”. W programie były 
wędrówki górskimi szlakami oraz zajęcia sportowe i wyjścia na basen.
W dniach od 23 do 27 września 2019 r. Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom zorganizowało wycieczkę integracyjną dla 
wychowanków Domu Dziecka w Równem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, dla uczniów 
polskiego pochodzenia z Litwy oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego na Mazury.  Uczestnicy wycieczki 
integracyjnej sprawdzali swoje umiejętności i możliwości w parku linowym, na rowerach turystycznych oraz podczas korzystania 
z parku wodnego. Nocleg i wyżywienie zapewnił Nam hotel Tajty, gdzie można było obcować z dziką przyrodą i poznawać 
mazurskie jeziora. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom, jak i uczestników wycieczki gorąco dziękujemy Fundacji 
LOTTO im. H. Konopackiej i Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego za współorganizację wycieczki 
integracyjnej.

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

W dniu 23 listopada br. członkowie 
Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” wspólnie z  
wolontariuszami z Liceum Ekonomicznego im. 
Stanisława Staszica w Wołominie i 
wolontariuszami Zespołu Szkół im. K. K. 
Baczyńskiego w Tłuszczu przeprowadzili zbiórkę   

żywności w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”. Paczki świąteczne przekazane zostały 
dzieciom byłych wychowanków Domu Dziecka w 
Równem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- 
Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz 
dzieciom ze środowiska  
lokalnego. Dodatkowo w ramach akcji radia 
Lublin "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", 
Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół im. 
K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu przekazali artykuły 
spożywcze podopiecznym Stowarzyszenia 
„Pomóż Dzieciom”. W grudniu br. 
Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” 
przeprowadziło akcję charytatywną    
„Program świąteczny, która  polega na zbiórce 
datków pieniężnych wśród ludzi dobrej woli, 
wrażliwych na krzywdę dzieci. Zbiórka odbyła się 
w szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 4 i nr 5 
w Wyszkowie, Szk.  Pod. Nr 3 w Rybienku 
Leśnym, Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie, 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
„Kopernik” w Wyszkowie, Szk. Pod. W Kruszu, 
Szk. Pod. Nr 2 w Radzyminie, Szk. Pod. W 
Miąsem, Szk. Pod. Jm. Gen. 
Roweckiego w Markach, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Łochowie, Szk. Pod. Nr 2 
w 
Łochowie, Szk. Pod. Nr 2 w Zielonce, Przedszkole 
nr 9 im. Jasia i Małgosi.

94 99 Z 200,00 zł

2 działalność charytatywnej

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie 
„Pomóż Dzieciom” skupiło się wokół 
następujących zadań: 
-  pomoc materialna rodzinom byłych 
wychowanków 
   z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
   Dębinkach, Domu Dziecka w Równem oraz 
   dzieciom  ze środowiska lokalnego, w postaci:   
 
- zakupienie podręczników szkolnych dla 
  wychowanków Domu Dziecka w Równem,
- zakup odzieży, obuwia, artykułów spożywczych 
i 
  przyborów szkolnych dla dzieci byłych 
wychowanków Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Dębinkach oraz dla dzieci ze 
środowiska lokalnego, 
- dofinansowanie rehabilitacji ucznia Szkoły Pod. 
W Radzyminie,
- zakup węgla dla byłych wychowanków domu 
 dziecka ( Kinga i Sławek),  
- zakup okularów i biletu miesięcznego dla 
ucznia 
  Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

94 99 Z 2 551,93 zł
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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) 270 111,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 270 111,29 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 0,00 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

4.1. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 462,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 258 649,09 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 11 462,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 462,20 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

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: 182 872,19 zł 11 462,20 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

179 926,57 zł 11 462,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Dofinansowanie imprez przedszkolnych,  szkolnychi TPZT 2 123,98 zł

2 Dofinansowanie wyjazdów na lodowisko 1 900,00 zł

3 Dofinansowanie Domu Dziecka w Równem i wsparcie byłych wychowanków domu dziecka 4 728,52 zł

4 Częściowe pokrycie kosztów Turnieju Piłki Nożnej Domów Dziecka 2 709,70 zł

1 Pomoc dla Domu Dziecka w Równem 2 539,10 zł

2 Piłka ręczna w Radzyminie 543,80 zł

3 Szkoła Podstawowa w Tłuszczu 148,40 zł

4 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie 99,20 zł

w 
tym:

100,00 zł

258 549,09 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 90 184,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

2 945,62 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

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.

Druk: NIW-CRSO 8



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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

0,00 etatów

0 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

21 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)

15 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 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 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

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)

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
(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)  

0,00 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)  

0,00 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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

0,00 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

0,00 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

0,00 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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Kamiński          - prezes
Waldemar Wojtyra       - skarbnik

02.08.2020 r.
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