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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. HARCERSKA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-011 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail razemnaglownej@gmail.com Strona www www.razemnaglownej.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-01-18

2015-01-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30203201200000 6. Numer KRS 0000408552

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

Elżbieta Warguła Prezes TAK

Zofia Samecka Sekretarz/skarbnik TAK

Małgorzata Trubiłowicz Wiceprezes 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

Jarosław Kaczorowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alicja Zeidler Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Witkowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "RAZEM NA GŁÓWNEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań publicznych na 
rzecz ogółu społeczności, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży 
dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi:
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
f) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
g) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
h) ochrona i promocja zdrowia,
i) nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
j) promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) 88.99.Z - prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego,
b) 93.29.Z - organizowania konkursów, festynów, festiwali, wystaw, 
plenerów oraz imprez sportowych,
c) 85.59.B - organizowania konferencji, prelekcji, seminariów, kursów i 
szkoleń,
d) 94.99.Z - współpracy ze środkami masowego przekazu,
e) 79.12.Z - prowadzenia działalności turystycznej,
f) 94.99.Z - fundowania i przyznawania nagród, wyróżnień, dyplomów i 
odznak,
g) 94.99.Z - współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, których 
działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia, 
h) 85.59.B - prowadzenia doradztwa oraz warsztatów, 
i) 94.99.Z - prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej,
j) 88.99.Z - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
k) 88.99.Z - prowadzenia działalności charytatywnej,
l) 85.51.Z - upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
m) 84.24.Z - działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, 
n) 94.99.Z - współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o 
podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym 
organizacjami młodzieżowymi,
o) 85.59.B - organizowania zajęć i warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i 
młodzieży, szczególnie zajęć językowych, plastycznych, muzycznych, 
teatralnych oraz filmowych,
p) 85.51.Z - propagowania i organizowania działalności sportowo – 
rekreacyjnej,
q) 93.19.Z - organizowania imprez sportowych, krzewiących ideę 
współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,
r) 93.19.Z - uczestnictwa w lokalnych imprezach sportowych i organizacji 
zajęć rekreacyjnych dla członków stowarzyszenia,
s) 94.99.Z - wspierania lokalnych inicjatyw m.in. poprzez: pomoc w 
zdobyciu finansowania, organizację i doradztwo,
t) 94.99.Z - wyrażania opinii w sprawach publicznych oraz czynnego udział 
w życiu publicznym i kulturalnym,
u) 88.91.Z - organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
v) 88.10.Z - działalności na rzecz osób starszych,
w) 88.99.Z - prowadzenia mediacji rodzinnych,
x) 58.14.Z - działalności informacyjnej,
y) 58.11.Z - działalności wydawniczej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej 
działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) 93.29.Z - organizowania konkursów, festynów, festiwali, wystaw, 
plenerów oraz imprez sportowych,
b) 85.59.B - organizowania konferencji, prelekcji, seminariów, kursów i 
szkoleń,
c) 88.99.Z - prowadzenia mediacji rodzinnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2020 Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej "Razem na Głównej" realizowało następujące projekty:

I. Projekty ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy i rozwijanie 
twórczości artystycznej oraz wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej:

1. "NASZA świetlica" współfinansowany ze środków Miasta Poznania
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Termin realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2022
Kwota dotacji: 542 544,00 zł. Całkowity koszt zadania: 645 294,00 zł.
Projekt był kontynuacją programu socjoterapeutycznego rozpoczętego w świetlicy w poprzednich latach. Był skierowany do 
dzieci i młodzieży mieszkających w rejonie Osiedla Główna. W ramach projektu odbywały się:
- zajęcia socjoterapeutyczne w podziale na grupy wiekowe;
- zajęcia edukacyjne wyrównujące braki w wiedzy (matematyczne, językowe, z wiedzy ogólnej, ...);
- zajęcia artystyczne i sportowo-ruchowe;
- wyjścia kulturalne i wycieczki rekreacyjne (do kina, teatru, obiekty sportowe, ...);
- zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem, logopedą zapewniające wsparcie w rozwoju indywidualnych potrzeb i 
przezwyciężaniu trudności podopiecznych;
- indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą pedagogicznym.

2. "Nie tylko Teatr" współfinansowany ze środków Miasta Poznania
Termin realizacji: od 10.02.2020 do 31.12.2020
Kwota dotacji: 12 000 zł. Całkowity koszt zadania: 13 300 zł.
“Nie tylko Teatr” to kolejne zajęcia edukacji teatralnej poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk teatralnych o 
umiejętności wokalne i taneczne. Uczestnicy wspólnie pracowali nad przygotowaniem występów. Efektem końcowym był pokaz 
talentów zrealizowany w formie filmu pokazowego. Dodatkowo uczestnicy brali udział w wydarzeniach kulturalnych, również w 
formie online.

3. "NASZE bezpieczne wakacje" współfinansowany ze środków Miasta Poznania
Termin realizacji: od 29.06.2020 do 14.08.2020
Kwota dotacji: 11 550 zł. Całkowity koszt zadania: 13 090,00 zł.
Projekt był poszerzeniem oferty świetlicy na okres wakacyjny. W ramach projektu odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne 
skupiające się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie (podczas wypoczynku wakacyjnego, związanych z zachowaniami 
agresywnymi, podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz bezpieczeństwem w sieci). Zorganizowany został również 3-dniowy 
wyjazd do Zielonej Góry i okolic będący podsumowaniem projektu. Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim na 
bezpieczne, wartościowe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.

II. Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów:

1. Klub Seniora "Razem na Głównej"
Termin realizacji: od 01.02.2020 do 31.12.2020
Kwota dotacji: 25 000,00 zł. Całkowity koszt zadania: 27 000,00 zł.
Projekt był kontynuacją działań dla seniorów zamieszkujących rejon Osiedla Główna rozpoczętych w poprzednich latach. W 
ramach projektu odbywały się wyjścia kulturalne, zajęcia artystyczne, wyjścia rekreacyjno – sportowe i zajęcia ruchowe. 
Seniorzy korzystali ze wsparcia psychologa, tak bardzo istotnego w czasie pandemii.  W zależności od inwencji samych seniorów 
odbywały się też zajęcia tematyczne – gry i zabawy, karaoke itp.

2. Kulturalny Senior
Termin realizacji: od 01.03.20 do 31.12.20
Kwota dotacji: 5 816,00 zł. Całkowity koszt zadania: 5 816,00 zł.
Projekt stanowił poszerzenie oferty Klubu Seniora o wyjścia kulturalne do kin i teatrów (opera, teatr muzyczny, teatr 
dramatyczny, ...) i skierowany był na przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu mieszkańców Osiedla Główna. 

Dodatkowo Stowarzyszenie zrealizowało projekty finansowane z budżetu Miasta Poznania w ramach małych grantów, których 
celem było dofinansowanie zakupu środków i materiałów ochronnych dla podopiecznych i pracowników niezbędnych przy 
realizacji zadań prowadzonych w Stowarzyszeniu:
- "NASZA Świetlica" - kwota dofinansowania oraz całkowity koszt realizacji zadania: 2 000,00. W ramach projektu zakupiono 
jednorazowe maseczki i przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydło, rękawiczki jednorazowe oraz 
termometr bezdotykowy.
- Klub Seniora "Razem na Głównej" - kwota dofinansowania oraz całkowity koszt realizacji zadania: 750,00. W ramach projektu 
zakupiono jednorazowe maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydło, rękawiczki jednorazowe.
- "NASZA Świetlica" - kwota dofinansowania oraz całkowity koszt realizacji zadania: 2 500,00. W ramach projektu zakupiono 
komputer niezbędny do realizacji zajęć w formie zdalnej.

Przy realizacji projektów współpracowaliśmy z podmiotami, które niosą pomoc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów oraz 
podmiotami, dzięki którym było możliwe rozszerzenie oferowanych podopiecznym form pomocy (MOPR, szkoły, do których 
uczęszczają wychowankowie, kuratorzy, straż miejska, policja...): częsty kontakt telefoniczny, spotkania w szkołach/świetlicy, 
udział w grupach roboczych dotyczących wsparcia w funkcjonowaniu nie tylko podopiecznych w świetlicy, ale też ich rodzin. W 
ramach działalności świetlicy prowadzone były również interwencje kryzysowe oraz porady i warsztaty dla rodziców i opiekunów 
potrzebujących wsparcia w wychowywaniu i opiece nad dziećmi oraz w trudnych sytuacjach życiowych.
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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)

Działamy na rzecz dzieci i ich rodzin, seniorów oraz społeczności lokalnej

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

200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dodatkowo pracownicy i podopieczni Stowarzyszenia brali udział w działaniach organizowanych przez CIL- Fyrtel Główna - wzięli 
udział w szyciu maseczek dla mieszkańców Osiedla, dbali o ogródek społeczny (kilka razy w tygodniu latem podlewali sadzonki, 
kwiaty i krzewy), korzystali z otwartej w tym roku Biblioteki Sąsiedzkiej, a także wzięli udział w akcji "Budujemy Bazę" oraz Dniu 
Sąsiada.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z 
rodzin z problemem alkoholowym. Placówka 
organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, realizuje 
indywidualne programy korekcyjne, a w 
szczególności terapię pedagogiczną, socjoterapię 
oraz wsparci psychologa i logopedy. Świetlica 
jest czynna od poniedziałku do piątku w 
godzinach 13:00-19:00. Zajęcia 
socjoterapeutyczne prowadzone są w trzech 
grupach wiekowych. Placówka współpracuje z 
rodzinami i opiekunami dzieci, szkołami, 
pracownikami socjalnymi i kuratorami sadowymi 
w zakresie pomocy i wsparcia w opiece i 
wychowaniu oraz trudnych sytuacjach 
życiowych.

88.99.Z 6 116,70 zł

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci i ich rodzin, 
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne oraz 
wsparcie psychologiczne. W ramach zajęć 
socjoterapeutycznych oraz projektów 
poszerzających ofertę świetlicy prowadzone są 
również zajęcia z profilaktyki uzależnień. W 
świetlicy organizowana jest pomoc w nauce, 
nadrabianie zaległości szkolnych, realizowane są 
zajęcia edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, 
artystyczne, organizowany jest czas wolny, 
również w wakacje. W placówce prowadzone 
jest też dożywianie dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo organizowane są warsztaty dla 
rodziców.

88.99.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Projekty skierowane do osób w wieku 
poprodukcyjnym - seniorów z Osiedla Główna w 
Poznaniu, zagrożonych marginalizacją ze względu 
na sytuację społeczno-materialną, mających 
trudności z samodzielną organizacją czasu 
wolnego, osamotnionych, chcących rozwijać 
swoje pasje oraz utrzymać sprawność 
intelektualną i aktywność kulturalną. Działania 
ukierunkowane były na poprawę stanu 
fizycznego i psychicznego seniorów poprzez 
organizację czasu wolnego, zajęcia 
usprawniające funkcje fizyczne, poznawcze oraz 
działania samopomocowe, poradnictwo 
specjalistyczne, pomoc psychologiczną. 
Zrealizowano też projekt mający na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez 
aktywne uczestnictwo w kulturze wyższej.

88.10.Z 0,00 zł
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6 116,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 240 464,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 282 228,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 282 228,42 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

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35 647,72 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 116,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

240 464,00 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

w 
tym:

610,00 zł

27 537,72 zł

7 500,00 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 11 928,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 270 299,79 zł 6 116,70 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

270 299,79 zł 6 116,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Koszty własne realizacji projektu „Nasza
świetlica”, w tym:
dożywianie dzieci i młodzieży oraz materiały dydaktyczne

6 116,70 zł

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 6 116,70 zł

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
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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)

3 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)

2,13 etatów

6 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

12 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)

0 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)

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 142 477,05 zł

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

142 477,05 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)  

913,31 zł

6 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

4 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

89 543,13 zł

89 543,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52 933,92 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 142 477,05 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)

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

1 NASZA Świetlica - 
socjoterapia dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym w 
placówce wsparcia 
dziennego prowadzonej w 
formie świetlicy 
socjoterapeutycznej

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Miasto Poznań 542 544,00 zł

2 Klub Seniora "Razem na 
Głównej"

Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Miasto Poznań 25 000,00 zł

3 Kulturalny Senior Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Miasto Poznań 5 816,00 zł

4 Nie tylko Teatr Edukacja kulturalna Miasto Poznań 12 000,00 zł

5 Dofinansowanie zakupu 
środków i materiałów 
ochronnych dla 
podopiecznych i 
pracowników niezbędnych 
przy realizacji zadań - NASZA 
Świetlica

Działania realizatorów 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii

Miasto Poznań 2 000,00 zł

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

5 399,57 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-30 12



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) 

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)

6 Dofinansowanie zakupu 
środków i materiałów 
ochronnych dla 
podopiecznych i 
pracowników niezbędnych 
przy realizacji zadań - Klub 
Seniora "Razem na Głównej"

Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID -19

Miasto Poznań 750,00 zł

7 "NASZE bezpieczne wakacje" Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Miasto Poznań 11 550,00 zł

8 Dofinansowanie zakupu 
sprzętu niezbędnego do 
pracy zdalnej w świetlicy 
socjoterapeutycznej "NASZA 
Świetlica"

Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID -19

Miasto Poznań 2 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Elżbieta Warguła - Prezes
Zofia Samecka - Sekretarz/skarbnik
Małgorzata Trubiłowicz - Wiceprezes

Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-30
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