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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina DZIWNÓW

Powiat KAMIEŃSKI

Ulica REYMONTA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość DZIWNÓW Kod pocztowy 72-420 Poczta DZIWNÓW Nr telefonu 913813384

Nr faksu E-mail 
stowdziwnow@stowdziwnow
.pl

Strona www www.stowdziwnow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81239636300000 6. Numer KRS 0000030273

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

EDWARD SOKÓŁ PREZES 
STOWARZYSZENIA

TAK

BRZOZOWSKI WITOLD DYREKTOR 
STOWARZYSZENIA

TAK

JÓZEF CIEŚLA SKARBNIK TAK

ZBIGNIEW DZIĄGWA WICEPREZES 
STOWARZYSZENIA

TAK

ANNA ŻOŁYNIAK POPIK 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

RENATA POLECKA PRZEWODNICZACA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

HENRYK GOGULSKI CZŁONEK KOMISJI TAK

WOJCIECH MENICH CZŁONEK KOMISJI TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wspieranie działalności edukacyjnej szkół na terenie Gminy Dziwnów.
2. Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych im. prof. Piotra Zaremby – 
Liceum Społeczne, Społeczne Liceum Plastyczne, Społeczna Szkoła 
Podstawowa. 
3. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym. 
4. Organizowanie życia kulturowego i sportowego Gminy i Powiatu, 
poprzez różne formy pracy. 
5. Integracja byłych żołnierzy zawodowych. Upowszechnianie tradycji walk 
o niepodległość i suwerenność RP. 
6. Troska o wysoki poziom kadry nauczycielskiej uczącej w szkołach na 
terenie Gminy Dziwnów. 
7. Wspieranie działalności pozalekcyjnej w szkołach, inicjatyw w zakresie 
patriotycznego i pro obronnego wychowania, popularyzacja służby 
wojskowej.
8. Animacja wychowania morskiego. 
9. Promocja Gminy Dziwnów, propagowanie idei powiatu, gminy i 
kształtowanie postaw pro unijnych. 
10. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych 
uzależnień. 
11. Patronat nad Uniwersytetem III Wieku. 
12. Organizowanie kursów przekwalifikowań dla bezrobotnych i 
zmarginesowanych społecznie. 
13. Gromadzenie pamiątek związanych z historią regionu i historią Polski.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizowało w 2016r. cele statutowe poprzez :
1. Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Dziwnowie – Gimnazjum 
Społeczne ( 3 klasy ) i Liceum Społeczne ( 3 klasy ). Zespół Szkół 
Społecznych w roku 2016 pracował poprawnie ,z średnią ilością 58 
uczniów w obu szkołach. 

2. Wspierało działalność edukacyjną szkół z Gminy Dziwnów, poprzez 
organizację i pomoc w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i 
projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży . Zapewniło 
m.in. zajęcia dodatkowe dla uczniów słabych z języków obcych i 
przedmiotów ścisłych. Zorganizowało regionalny konkurs językowy dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Finansowało wyjazdy 
na regionalne zawody sportowe, do teatru ,opery czy muzeów.

3. W roku 2016, Stowarzyszenie przyznało1 stypendium dla uczennicy 
niepełnosprawnej z Liceum Społecznego. W sumie w Zespole Szkół 
Społecznych w Dziwnowie w 2016 roku uczęszczało 6 uczniów 
niepełnosprawnych. Wszystkim im została zapewniona pomoc pedagoga , 
indywidualna pomoc w nauce , zajęcia rehabilitacyjne na basenie .Rodzice 
uczniów mogli liczyć na wsparcie i pomoc wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej Zespołu Szkół Społecznych. 

4. Stowarzyszenie zorganizowało m.in.:
-  kilka koncertów muzycznych w wykonaniu agencji Pro Musica ze 
Szczecina, które odbywały się cyklicznie w budynku Stowarzyszenia. 
Koncerty podniosły „kulturę” muzyczną  wśród młodzieży.
- debaty , dyskusje ,spotkania z „ciekawymi ludźmi”,
 pogawędki oraz prelekcje.

5. W roku 2016 odbył się kolejny ,VII już Festyn Komandosa w Dziwnowie. 
Przy współpracy z m.in. Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 1 batalionu 
szturmowego w Dziwnowie ,Burmistrzem Miasta Dziwnów , Zarządem 
Głównym Związku Polskich Spadochroniarzy VII Festyn Komandosa okazał 
się po raz kolejny wielkim sukcesem. Na tegoroczny Festyn Komandosa 
przybyło ok. 12 000 zwiedzających ,głównie turystów. Dzięki nagłośnieniu 
w ogólnopolskich mediach ,banerom i promocji Festynu  w wielu miastach 
Polski promowano Gminę Dziwnów.  
Kilkanaście tysięcy odwiedzających festyn  poznało jednostki specjalne 
Wojska Polskiego ( broń , wyposażenie , tradycje ) .
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Mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu, broni, jakimi 
dysponują jednostki specjalne. 
Harcerze , strzelcy ,rekonstruktorzy przekonali się ,że specjalsi to normalni 
ludzie. Kiedyś zaczynali szkolenie od podstaw . Włączenie się w realizacje 
Społecznej Inicjatywy Obronnej może zaspokoić ich wojskowe 
zainteresowania ,wspomóc Państwo – szczególnie podczas akcji 
ratunkowych ,klęsk żywiołowych itp.
Medialne nagłośnienie Festynu przyczyniło się do popularyzacji Społecznej 
Inicjatywy Proobronnej i promocji Gminy Dziwnów.

6.Stowarzyszenie patronowało działaniom Uniwersytetu III Wieku w 
Dziwnowie. Dzięki dofinansowaniu z środków Urzędu Miasta Gminy 
Dziwnów zrealizowało jeden projekt dla seniorów. Projekt zintegrował 
środowisko seniorów ,pokazał ich dorobek intelektualny, podniósł poziom 
wiedzy w zakresie zajęć programowych. Seniorzy przez cykl zajęć 
rekreacyjnych uzyskują większą mobilność, sprawność psychofizyczną. 

7.Stowarzyszenie przez cały rok wspierało działania z zakresu profilaktyki 
przeciwalkoholowej i innych uzależnień. W Zespole Szkół Społecznych 
prowadzone są nieustannie akcje promujące zdrowy tryb życia wolny od 
nałogów, spotkania ze specjalistami psychologami. Organizowało 
pogawędki dla kadry pedagogicznej, rodziców i młodzieży nt. m.in.: 
przemocy w rodzinie, dopalaczy i narkotyków itp.

8. W okresie wrzesień – grudzień 2017r., dzięki dofinansowaniu z Fundacji 
PZU i z środków finansowych Stowarzyszenia, młodzież z Zespołu Szkół 
Społecznych w Dziwnowie miała okazje uczestniczyć w cyklu wyjazdów do 
kina , teatru , opery , operetki i filharmonii. Dzięki staraniom 
Stowarzyszenia uzyskana dotacja umożliwiła młodym ludziom, którzy na 
co dzień nie maja możliwości wyjazdów do okolicznych instytucji 
kulturalnych, zapoznać się z różnymi formami kultury i sztuki. Jest to 
niezwykle ważne dla szeroko pojętego rozwoju w życiu każdego człowieka.

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

15000Osoby fizyczne

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

W 2016 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji prowadziło Zespół Szkół Społecznych w 
Dziwnowie , wspierało działalność pozalekcyjną  w szkołach ,inicjatyw w zakresie patriotycznego i 
proobronnego wychowania poprzez organizację: 
-  zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży ( koła teatralne , naukowe, plastyczne ); 
-  zajęć na basenie dla młodzieży i seniorów;
-  debat ,dyskusji , spotkań z „ciekawymi ludźmi” ;
-  wyjazdów do teatru ,opery;
-  wyjazdu na obóz językowy;
-  konkursów językowych i historycznych, recytatorskich.
W ramach organizacji życia kulturalnego i sportowego Stowarzyszenie zorganizowało takie 
przedsięwzięcia jak :
- koncerty muzyczne -  odbywały się cyklicznie w budynku Stowarzyszenia w Sali Teatralnej i kawiarni 
Taras Cafe. Koncerty w wykonaniu muzyków z agencji Pro Musica były nieodpłatne , ogólnodostępne .
- wystawy - podczas Festynu Komandosa 
- dioramy grup rekonstrukcyjnych- podczas Festynu Komandosa
- inscenizacje historyczne – podczas Festynu Komandosa
Ponadto zorganizowano wystawy muzealne : Muzeum Tradycji Niepodległościowej z Łodzi ,Muzeum 
Oręża Polskiego z Kołobrzegu. Muzeum Wojska Polskiego,
- przedstawienia teatralne  - w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Społecznych dla mieszkańców, 
rodziców , seniorów. 
W ramach pomocy finansowej dla uczniów niezamożnych, umożliwiono w szkołach Stowarzyszenia 
naukę uczniom z rodzin niezamożnych oraz Domu Dziecka w Wisełce. Ponadto Stowarzyszenie 
przyznało inne stypendia takie jak: z tytułu dojazdu do szkoły dla uczniów Gimnazjum spoza Gminy 
Dziwnów ,stypendium  dla pierwszoklasistów, stypendium dla dzieci pracowników i uczniów 
posiadających rodzeństwo w Zespole Szkół Społecznych , stypendium dla absolwentów Gimnazjum , 
stypendium dla maturzystów .Niniejszym uczniom zostały przyznane stypendia : 
1. Dla uczniów niezamożnych gimnazjum w wysokości 8700,00 zł.
2. Dla uczniów gimnazjum z Domu Dziecka  w wysokości 5000,00 zł.
3. Pozostałe stypendia dla uczniów gimnazjum  w wysokości 16425,00 zł. 
4. Dla niezamożnych uczniów liceum w wysokości 13 500,00 zł. 
5. Pozostałe stypendia dla uczniów liceum w wysokości 2780,00 zł.
Razem na w/w stypendia wydatkowano kwotę 46 405,00 zł. 
W roku 2016 Stowarzyszenie ufundowało stypendia naukowe dla uczniów zdolnych :
1. Gimnazjum w wysokości 720,00 zł.
Razem na stypendia naukowe wydatkowano 720,00 zł.
W roku 2016 przyznano 1 stypendium dla uczennicy niepełnosprawnej w wysokości 2560,00 zł.
Łącznie na wszystkie stypendia przeznaczono kwotę 49 685,00 zł. 
Ponadto realizując działalność statutową , Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji zorganizowało  
obóz językowy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej . Obóz  dofinansowany był przez Stowarzyszenie a 
uczniom pochodzącym z rodzin niezamożnych sfinansowany w pełni.                             W tym zakresie 
Stowarzyszenie wydatkowało kwotę w wysokości 8 000,00 zł.
Regularnie ( 4 razy w miesiącu ) odbywały się wyjazdy na basen młodzieży i seniorów. 
W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień Stowarzyszenie przez cały rok wspierało 
działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień
W Zespole Szkół Społecznych prowadzone są nieustannie akcje promujące zdrowy tryb życia wolny od 
nałogów , spotkania ze specjalistami psychologami . Organizowało pogawędki dla kadry pedagogicznej 
,rodziców i młodzieży nt. m.in. : przemocy w rodzinie , dopalaczy i narkotyków itp.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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)

0Osoby 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Kultury i Edukacji w 
Dziwnowie poprzez 
organizację Festynu 
Komandosa i współpracę 
ze Stowarzyszeniem 
Byłych Żołnierzy 1 
Batalionu Szturmowego 
oraz Zarządem Głównym 
Związku Polskich 
Spadochroniarzy podjęła 
działania na rzecz postaw 
patriotycznych i pro 
obronnych .W 2016 roku 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Kultury i Edukacji 
prowadziło Zespół Szkół 
Społecznych w Dziwnowie 
, wspierało działalność 
pozalekcyjną  w szkołach 
,inicjatyw w zakresie 
patriotycznego i 
proobronnego 
wychowania poprzez 
organizację: 
-  zajęć pozalekcyjnych dla 
młodzieży ( koła teatralne 
, naukowe, plastyczne ); 
-  zajęć na basenie dla 
młodzieży i seniorów;
-  debat ,dyskusji , spotkań 
z „ciekawymi ludźmi” ;
-  wyjazdów do teatru 
,opery;
-  wyjazdu na obóz 
językowy;
-  konkursów językowych i 
historycznych, 
recytatorskich.

91.33 Z

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
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kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

W ramach organizacji 
życia kulturalnego i 
sportowego 
Stowarzyszenie 
zorganizowało takie 
przedsięwzięcia jak :
- koncerty muzyczne -  
odbywały się cyklicznie w 
budynku Stowarzyszenia 
w Sali Teatralnej i kawiarni 
Taras Cafe. Koncerty w 
wykonaniu muzyków z 
agencji Pro Musica były 
nieodpłatne , 
ogólnodostępne .
- wystawy - podczas 
Festynu Komandosa 
- dioramy grup 
rekonstrukcyjnych- 
podczas Festynu 
Komandosa
- inscenizacje historyczne 
– podczas Festynu 
Komandosa
Ponadto zorganizowano 
wystawy muzealne : 
Muzeum Tradycji 
Niepodległościowej z 
Łodzi ,Muzeum Oręża 
Polskiego z Kołobrzegu. 
Muzeum Wojska 
Polskiego,
- przedstawienia teatralne 
 - w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Społecznych 
dla mieszkańców, 
rodziców , seniorów. 
Ponadto było 
współorganizatorem 1 
ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego.Zorganizowa
ło ogólnodostępne 
wystawy oraz debaty.

91.33.Z
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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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Kultury i Edukacji w 
ramach swojej działalności 
umożliwia naukę dzieciom 
niepełnosprawnym w 
Zespole Szkół 
Społecznych. W roku 2016 
do Zespołu Szkół 
Społecznych w Dziwnowie 
uczęszczało 6 uczniów 
niepełnosprawnych.Jednej 
z uczennic, która znajduje 
się dodatkowo w trudnej 
sytuacji finansowej 
ufundowało 
stypendium.Wszystkim 
uczniom 
niepełnosprawnym ZSS 
udzielana jest wszelkiego 
rodzaju pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczna.Ponadto 
realizując działalność 
statutową , 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Kultury i Edukacji 
zorganizowało  obóz 
językowy dla młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej . 
Obóz  dofinansowany był 
przez Stowarzyszenie a 
uczniom pochodzącym z 
rodzin niezamożnych 
sfinansowany w 
pełni.Wszystkie osoby 
niepełnosprawne 
uczestniczyły w obozie.  
Dodatkowo 
Stowarzyszenie 
świadczyło nieodpłatnie 
porad rodzinom w których 
występują osoby 
niepełnosprawne. 
Wszystkim im została 
zapewniona pomoc 
pedagoga , indywidualna 
pomoc w nauce , zajęcia 
rehabilitacyjne na basenie 
.Rodzice uczniów mogli 
liczyć na wsparcie i pomoc 
wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej Zespołu 
Szkół Społecznych.

91.33 Z

Druk: NIW-CRSO 7



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) 1 085 227,42 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 676 240,30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 276 183,72 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 132 803,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

874 624,42 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

50.20.Z Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w 
Dziwnowie w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej prowadzi usługi 
polegające na wynajmowaniu miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania podczas 
miesięcy wakacyjnych lipiec-sierpień. Usługi 
noclegowe świadczone są między innymi w 
budynku Stowarzyszenie kiedy na czas sezonu 
letniego z pomieszczeń klas lekcyjnych tworzone 
sa pokoje dla turystów. Wszystkie środki z 
działalności gospodarczej przekazywane są na 
działalność nieodpłatną Stowarzyszenia Na 
Rzecz Kultury i Edukacji .

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 783,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 874 624,42 zł
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0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 000,00 zł

2.4. Z innych źródeł 175 820,00 zł

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)

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

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4 783,00 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: 1 072 213,05 zł 4 783,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

610 271,02 zł 4 783,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

400 485,51 zł

61 456,52 zł 0,00 zł

1 Finansowanie stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół społecznych z rodzin niezamożźnych 4 783,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 65 969,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 78 000,00 zł

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.)

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)

14,0 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)

14,0 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 78 000,00 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

3 560,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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35,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22,00 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 
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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 482 734,51 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

339 329,66 zł

339 329,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 143 404,85 zł

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

56 003,43 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 56 003,43 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
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

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)

2 800,00 zł

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  OKw 
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

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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)

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

1 Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

Aktywizacja społeczna 
słuchaczy UTW - angażowanie 
członków w różne formy 
aktywności społecznej.

URZĄD MIASTA DZIWNÓW 12 000,00 zł

2 Festyn Komandosa 2016 1.Integracja środowiska byłych 
żołnierz 1BSZ. 2.Promocja 
Gminy Dziwnów. 
3.Wychowanie proobronne i 
patriotyczne młodzieży.

URZĄD MIASTA DZIWNÓW 18 000,00 zł

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

4 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 13



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

Witold Brzozowski / dyrektor 
Stowarzyszenia, Członek 
Zarządu/14-07-2017 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

1 Burmistrz Gminy Dziwnów 1
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