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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica KRAKOWSKA Nr domu 80 Nr lokalu BL 3

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-202 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 34-368-31-92

Nr faksu 34-368-31-93 E-mail 
smiejska@czestochowa.um.gov.pl

Strona www komendanci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-05-12

2012-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24138579500000 6. Numer KRS 0000329427

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

ARTUR HOŁUBICZKO PREFEKT TAK

ANDRZEJ CIERZYŃSKI WICEPREFEKT TAK

BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI WICEPREFEKT TAK

MIROSŁAW BARTULEWICZ SKARBNIK TAK

JANUSZ GRZYMAŁA SEKRETARZ 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

KRZYSZTOF SKIBA PRZEWODNICZĄCY TAK

SŁAWOMIR BORKOWSKI WICEPRZEWODNICZACY TAK

WIESŁAW ZACKIEWICZ CZŁONEK TAK

BOGDAN LEWANDOWSKI CZŁONEK TAK

KRAJOWA RADA KOMENDANTÓW STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej 
Polskiej za rok 2020.
W 2020 roku Zarząd Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej działał w 
składzie:
Artur Hołubiczko – prefekt
Bartłomiej Zieliński – viceprefekt
Andrzej Cierzyński – viceprefekt
Mirosław Bartulewicz – skarbnik
Janusz Grzymała – sekretarz
W 2020 roku Zarząd w pełni realizował działalność statutową. Prowadził sprawy członkowskie, szkoleniowe, 
finansowe, administracyjne i inne.
Miniony rok był w wielu względach zupełnie odmienny od lat wcześniejszych z uwagi na panującą od marca 
pandemię i związane z nią zmiany przepisów, ograniczenia i częściową dezorganizację życia publicznego, 
społecznego.
Członkowie Stowarzyszenia,  jak również w pewnym stopniu komendanci niezrzeszeni, mogli na bieżąco 
obserwować oraz brać udział w działalności Zarządu, głównie za pośrednictwem strony internetowej 
www.komendanci.pl, a w części poprzez materiały rozsyłane do wszystkich straży miejskich i gminnych drogą 
mailową.
Zarząd redagował i opracowywał opinie, pisma, stanowiska do nowych władz i organów państwowych, innych 
podmiotów, poszczególnych komendantów. Inicjował i opiniował projekty zmian legislacyjnych, podejmował działania 
promujące naszą formację, organizował szkolenia.
Z uwagi na pandemię, duży wkład pracy i wysiłków uległ zmarnowaniu, z uwagi na konieczność odwołania 
ogólnopolskiego dorocznego zjazdu szkoleniowego komendantów w marcu 2020 roku. Udało się zjazd 
przeprowadzić później, o czym w dalszej części sprawozdania, tu należy jednak zaznaczyć, że nastąpił podwójny 
nakład pracy idący w dziesiątki godzin czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych.
W skład Stowarzyszenia wchodziło:
01.01.2020 r. - 307 członków zwyczajnych i 8 członków wspierających
31.12.2020 r. - 290 członków zwyczajnych i 8 członków wspierających
Aktualnie 10 osób oczekuje na przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok stanowi odrębny dokument.
Nasza strona internetowa www.komendanci.pl liczyła na dzień 31.12.2020r. 176 zarejestrowanych użytkowników 
(142 w roku 2019).
Zarząd przyznał 19 Krzyży za zasługi – odznaczenia naszego Stowarzyszenia oraz 1 odznakę honorową KRK SMiG 
RP (Panu Kazimierzowi Płusie, b. komendantowi SM Cieszyna).
Największą częścią pracy Zarządu była korespondencja, konsultacje, udzielana pomoc fachowa i legislacyjna 
komendantom poszczególnych straży miejskich i gminnych.
Pełna dokumentacja działalności Zarządu znajduje się w siedzibie Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i 
Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej (Częstochowa ul. Krakowska 80 bl. 3).
Poniżej istotniejsze informacje w formie wykazu chronologicznego:
17 stycznia – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w spotkaniu roboczym Komendantów w Krakowie,
29 stycznia – Prefekt KRK SMiG RP skierował do Komendantów oraz uprawnionych organów sprawozdanie 
z działalności Zarządu KRK SMiG RP za 2019 roku,
31 stycznia – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w spotkaniu roboczym Komendantów w Warszawie,
19 luty – Prefekt KRK SMiG RP skierował do Komendantów pismo okólne zawierające aktualności dot. naszej 
formacji,
27 luty – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w Konferencji Bezpieczne Miasto 2020 w Warszawie,
Ponadto w lutym prowadzone były nasilone prace organizacyjne i przygotowania do ogólnopolskiego dorocznego 
zjazdu szkoleniowego Komendantów, który miał się odbyć w połowie marca, jednak z uwagi na pandemię w ostatniej 
chwili musiał być odwołany,
6 kwietnia – Prefekt KRK SMiG RP skierował pismo do Wojewody Śląskiego zawierające pytania związane 
ze zmienioną sytuacją w związku z pandemią,
8 kwietnia – Prefekt KRK SMiG RP skierował pismo do Ministra SWiA z pytaniem dot. szkoleń, praktyk i egzaminów 
końcowych dla strażników w sytuacji pandemii (bez odpowiedzi). 
W końcu marca i kwietnia Prefekt KRK SMiG RP rozesłał szereg pism do różnych naczelnych urzędów, organów itp. 
podmiotów z wieloma pytaniami w związku z sytuacją pandemii. Większość pozostała bez odpowiedzi.
06 maja - Prefekt KRK SMiG RP skierował pismo do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta w Międzyrzecu 
Podlaskim wnoszące o nierozwiązywanie Straży Miejskiej,
18 maja – Prefekt KRK SMiG RP skierował pismo do Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP dot. 
postulowanych przez tę Federację zagadnień legislacyjnych.
W maju Prefekt KRK SMiG RP prowadził ożywioną i wymagającą analiz korespondencję z czeską firmą FT 
Technologies w sprawie systemu informatycznego do zarządzania procesem zdarzeń,
12 czerwca – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w naradzie Komendantów w Warszawie,
29 czerwca – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w zjeździe szkoleniowym Komendantów w Lesznie,
03 lipca – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Śremie. Prezentował 
tematy dot. działalności naszej Formacji w sytuacji pandemii oraz uzyskał obietnicę dofinansowania i 
współorganizacji konferencji i uroczystości z okazji XXX-lecia działalności Straży Miejskich,

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 2



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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

07 lipca – Prefekt KRK SMiG RP skierował do Komendantów pismo z prośbą o udostępnienie inf. o strażnikach 
i pracownikach, którzy pracują w Strażach od 1991 r. (w 2021 Zarząd skieruje do Nich listy gratulacyjne),
29 sierpnia - Prefekt KRK SMiG RP przekazywał Komendantom życzenia z okazji Dnia Straży Gminnej. W końcu 
sierpnia i września prowadzone były także intensywne prace przygotowawcze i organizacyjne przed ogólnopolskim 
dorocznym zjazdem szkoleniowym Komendantów,
15 września – Prefekt KRK SMiG RP skierował pismo do Ministra SWiA dot. nowych przepisów związanych 
z prawami jazdy (bez odpowiedzi),
16-18 września - Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Policji i Straży Miejskich 
w Ołomuńcu (Czechy),
20-23 września – zorganizowany został ogólnopolski doroczny zjazd szkoleniowy Komendantów, który odbył się w 
Bukowinie Tatrzańskiej.
W trakcie szkolenia Prefekt KRK SMiG RP został odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Straży Miejskich i 
Gminnych,
24-25 września – Prefekt KRK SMiG RP wziął udział w zjeździe szkoleniowym oraz konferencji Komendantów 
województwa pomorskiego w Starogardzie Gdańskim.
Spotkanie zorganizowała Koleżanka Krystyna Kwidzińska-Kulas, Gospodarz i Pomorski Prefekt Wojewódzki. W 
trakcie szkolenia Prefekt KRK SMiG RP wręczył Krzyż za zasługi Komendantowi Straży Miejskiej Rumii, Koledze 
Romanowi Świrskiemu,
29 września – Prefekt KRK SMiG RP skierował do Komendantów pismo okólne z prośbą o propozycje rozwiązania 
problemu związanego z nowymi przepisami dot. praw jazdy,
13-16 października – zorganizowano szkolenie komendantów w Bukowinie Tatrzańskiej dot. zagadnień public-
relations,
17 listopada – Prefekt KRK SMiG RP przekazał do MSWiA zebrane propozycje Komendantów dot. przepisów 
związanych z prawem jazdy,
16 i 21 listopada – Prefekt KRK SMiG RP skierował pisma do naczelnych organów w sprawie korzystania przez 
Straże z systemu CEPiK,
11 grudnia – Prefekt KRK SMiG RP wysłał pismo do Kancelarii Premiera zawierające uwagi do brzmienia 
Narodowego Programu Szczepień,
16-18 grudnia – zorganizowano szkolenie Komendantów w Olsztynie k. Częstochowy
Wszelkie pozostałe informacje, wiadomości, materiały dotyczące działalności Zarządu i naszej formacji znajdują się 
na stronie www.komendanci.pl
Pełny dostęp do zawartości strony mają Komendanci – Członkowie naszego Stowarzyszenia.

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

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

120

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. m.in. Wspieranie rozwoju 
straży miejskich i gminnych. Ochrona praw i interesów 
straży miejskich i gminnych. Występowanie na zewnątrz 
w szczególności wobec organów administracji 
publicznej, środków masowego przekazu. Współpracę z 
organami administracji publicznej oraz innymi 
instytucjami, podmiotami, kierowanie do nich 
postulatów. Przygotowywanie projektów aktów 
normatywnych i zgłaszanie ich odpowiednim 
podmiotom w celu wywołania inicjatywy legislacyjnej. 
Opiniowanie projektów aktów normatywnych w toku 
procedury legislacyjnej i zgłaszanie uwag podmiotom 
właściwym ze względu na etap procedury legislacyjnej. 
Ochrona praw i interesów straży miejskich i gminnych.

0,00 zł

2 porządek i bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo 
publiczne. m.in. Inicjowanie działań legislacyjnych na 
rzecz tworzenia nowoczesnej i profesjonalnej straży 
miejskiej i gminnej. Poszukiwanie najskuteczniejszych 
rozwiązań prawno - organizacyjnych dla realizowania 
zadań straży miejskich i gminnych. Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym. Propagowanie działalności 
straży miejskich i gminnych. Podejmowanie inicjatyw i 
udział w przedsięwzięciach mających na celu realizację 
statutowych celów stowarzyszenia. Prowadzenie innych 
działań sprzyjających realizacji statutowych celów 
stowarzyszenia.

0,00 zł

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

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. m.in Działanie na rzecz 
poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i 
młodzieży zagrożonych lub dotkniętych demoralizacją. 
Podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych 
(rodziny, szkoły, środowiska lokalnego) działań 
stymulujących wzrost kompetencji zawodowych oraz 
aktywności wychowawczo-opiekuńczych. Promowanie 
zdrowego i poprawnego stylu życia. Przeprowadzanie 
prelekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół poprzez 
pracowników straży miejskich i gminnych, w swoich 
społecznościach lokalnych.

0,00 zł
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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 wg klasyfikacji PKD, 
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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane. m.in Integracja środowiska 
straży miejskich i gminnych. Dążenie do stałego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
komendantów, strażników i pracowników straży 
miejskich i gminnych. Organizowanie szkoleń, 
kursów, konferencji, warsztatów dla pracowników 
straży miejskich i gminnych. Prowadzenie 
działalności doradczej i informacyjnej na rzecz 
straży miejskich i gminnych. Prowadzenie 
działalności wydawniczej, szkoleniowej i 
promocyjnej dotyczącej problematyki 
stowarzyszenia i jego członków.

0,00 zł

2 porządek i bezpieczeństwo publiczne

Działalność organizacji profesjonalnych. m.in. 
Wspieranie rozwoju straży miejskich i gminnych. 
Inicjowanie działań legislacyjnych na rzecz 
tworzenia nowoczesnej i profesjonalnej straży 
miejskich i gminnych. Wymiana doświadczeń i 
informacji pomiędzy strażami miejskimi i 
gminnymi. Występowanie na zewnątrz w 
szczególności wobec organów administracji 
publicznej, środków masowego przekazu. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i 
samorządowymi w szczególności ze Związkiem 
Miast Polskich i Unią Metropolii Polskich.

0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Wydawanie książek. m.in. Prowadzenie 
działalności wydawniczej, szkoleniowej i 
promocyjnej dotyczącej problematyki 
stowarzyszenia i jego członków. Podejmowanie 
inicjatyw i udział w przedsięwzięciach mających na 
celu realizację celów statutowych stowarzyszenia. 
Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji 
statutowych celów stowarzyszenia. Wspieranie 
rozwoju straży miejskich i gminnych. Integracja 
środowiska straży miejskich i gminnych. Wymiana 
informacji i doświadczeń pomiędzy strażami 
miejskimi i gminnymi.

0,00 zł
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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 zysków i strat) 93 386,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 146,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 84 240,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 196,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

880,68 zł

84 262,16 zł

0,00 zł

1 099,27 zł

0,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 86 242,11 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 144,49 zł
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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.

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
(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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

297 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
1 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 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 2 400,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 400,00 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 
(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 pracowników)

100,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 600,00 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

brak

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Artur Hołubiczko
Andrzej Cierzyński
Bartłomiej Zieliński
Janusz Grzymała 
Mirosław Bartulewicz

Data wypełnienia sprawozdania
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