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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRZESZOWICE

Powiat KRAKOWSKI

Ulica Nr domu 62 Nr lokalu 

Miejscowość DUBIE Kod pocztowy 32-064 Poczta RUDAWA Nr telefonu 604417184

Nr faksu E-mail stowarzyszeniealf@interia.pl Strona www www.stowarzyszeniealf.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-02-01

2010-03-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12056707600000 6. Numer KRS 0000271315

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

Bogdan Antoni Stefański Prezes Zarządu TAK

Wojciech Misiura V-ce Prezes TAK

Andrzej Ciężak 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

Grażyna Maria Hołojuch Przewodnicząca Komoiji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "ALF"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W swojej  działalności  Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” odpowiada na potrzeby młodych ludzi oraz 
wspiera ich bezpieczny  indywidualny rozwój zgodny z zainteresowaniami.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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W roku 2019 działalność prowadzona była szczególnie w obszarze rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci. 
Stowarzyszenie „ALF” w celu realizowania powyższych działań podjęło również  współprace z różnymi podmiotami i 
osobami, która to współpraca pozwoliła uzyskać wsparcie: materialne, rzeczowe, merytoryczne bądź w formie 
lokalowej, niezbędne do realizacji tych zadań. 
Działania Stowarzyszenia „ALF” tworzyły pozytywną alternatywę dla różnych dających się zauważyć na  co dzień 
niewłaściwych, niebezpiecznych sposobów zachowania młodych ludzi. Angażując dzieci i młodzież w różne formy 
aktywności mieliśmy na celu przeciwdziałanie przemocy  i agresji, tworzyliśmy atmosferę szacunku i tolerancji dając 
poczucie własnej wartości każdemu z naszych podopiecznych. 

Stowarzyszenie „ALF” realizowało szereg zajęć mających zachęcić dzieci do uprawiana sportu i rekreacji, wyzwolić  
w  nich chęć aktywności fizycznej, podnieść  ogólny poziom sprawności ruchowej dzieci wychowując w ten sposób 
młode pokolenie do udziału w szeroko rozumianej kultury fizycznej. Chcieliśmy przeciwdziałać  zjawisku braku 
aktywności ruchowej, tak bardzo nasilającego się  w ostatnich czasach. 
W tym celu  podjęliśmy szereg działań: 
1. Organizowaliśmy (już po raz drugi) regularne biegi w Parku Jordana i na Błoniach w Krakowie, podczas których 
dzieci  podnosiły poziom swojej sprawności fizycznej. Podczas  tych zajęć ćwiczyliśmy  na różnych przyrządach, 
wykorzystywane były także naturalne elementy (jak ukształtowanie terenu). Efektem tych zajęć była stała grupa 
dzieci i rodziców, którzy systematycznie uczestniczyła w tej formie aktywności. Nieoczekiwanym i pozytywnym 
zjawiskiem bało zaangażowanie się rodziców tych dzieci do uprawiania ruchu. 
2. Powołaliśmy i utrzymujemy zajęcia już drugi rok „Akademii Małego Narciarza”, gdzie w ramach współpracy z 
Młodzieżowym Domem Kultury „Dom Harcerza” z Krakowa organizowaliśmy zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat. 
Zajęcia te odbyły się w formie kilku spotkań na sali gimnastycznej, w trakcie których grupa naszych instruktorów 
przeprowadziła zaprawę narciarską z dziećmi, polegającą na różnego rodzaju grach, zabawach oraz ćwiczeniach 
ułatwiających późniejszą naukę jazdy na nartach wśród tych dzieci. Kolejno w dalszym etapie „Akademii Małego 
Narciarza” przeprowadzono kilka wyjazdów na narty, gdzie na stokach ośrodka narciarskiego w Białce Tatrzańskiej 
dzieci uczyły się pierwszych kroków na nartach. Kilkanaścioro dzieci nauczyło się bezpiecznie jeździć na nartach i 
uzyskało „Dyplom Akademii Małego Narciarza”, czym zostały zachęcone do dalszego uprawiania tego sportu. W 
trakcie zajęć ogromny nacisk kładziony był na aspekt bezpieczeństwa na stoku. Dzieci poznały tzw. „Dekalog 
narciarski” czyli dziesięć głównych zasad bezpiecznego poruszania się po trasach narciarskich oraz korzystania z 
wyciągów. Zajęcia obyły się w dniach: 
16 listopada oraz 1 grudnia 2019 roku – sucha zaprawa narciarska na sali gimnastycznej. 7, 14, 21 grudnia 2019 
roku - były praktyczne zajęcia nauki jazdy na nartach. 
3. Zorganizowaliśmy systematyczne zajęcia  wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej. Podczas tych zajęć 
dzieci nauczyły się podstaw wspinaczki i asekuracji.  Zapoznane zostały z podstawowymi węzłami wspinaczkowymi.  
Dodatkowym elementem zajęć wspinaczkowych były także treningi  w skałkach podkrakowskich, na których dzieci i 
młodzież już w rzeczywistych warunkach ćwiczyły zdobyte umiejętności wspinaczkowe.  
Zajęcia wspinaczkowe obyły się w dniach:
29 stycznia 2019
5 i 19 luty 2019
5 i 19 marca 2019
2,16,23 kwietnia  2019
17 i 24 września 2019
2 i 16 października 2019
6,13,27 listopada 2019
11 i 18 grudnia 2019
W dniu 28 września 2019  we współpracy z klubem wspinaczkowym Trawers z Krzeszowic zorganizowaliśmy 
imprezę wspinaczkową dla dzieci „Piknik Wspinaczkowy” w miejscowości Dubie koło Rudawy. 
4. Zorganizowaliśmy wycieczki rowerowe pod hasłem  „Bezpiecznie na rowerze”. W trakcie tych wycieczek młodzież 
nabywała umiejętności bezpiecznej jazdy na rowerze po drogach publicznych. Uczyliśmy ich właściwych zachowań 
względem innych użytkowników ruchu drogowego. Przekazywaliśmy informację, jak właściwe zorganizować 
wycieczkę rowerową, jak należy sobie radzić w różnych zdarzeniach na drodze, jak postępować w razie wypadku, 
kogo powiadomić. Wycieczki obyły się w dniach: 21.09.2019 Doliną Racławki oraz 19.10.2019 wycieczka rowerowa 
do Tyńca.
5. Wycieczki Górskie. Zorganizowaliśmy wycieczki piesze w góry, podczas których przekazywaliśmy uczestnikom 
podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach. Uczestnicy nauczyli się, jak planować trasę,  jak dobrać sprzęt, co 
zrobić w kwestiach bezpieczeństwa przed wyjściem w góry oraz w trakcie trwania wycieczki górskiej. Jak zachować 
się w trakcie burzy w górach. Wszystko to w warunkach letniej i zimowej turystyki. Młodzież nauczyła się, co 
oznaczają poszczególne stopnie zagrożenia lawinowego. Wycieczki obyły się w dniach:  29.10.2019 do schroniska 
na Kudłaczach oraz w dniach 16-17.11.2019 do schroniska w Jaworkach. 
6. W ramach zajęć piłkarskich, które były organizowane  w celu nauki i doskonalenia gry w piłkę nożną nauczaliśmy i 
doskonaliliśmy grę z dziećmi. Omawialiśmy przepisy i zasady gry w piłkę. Uczyliśmy sportowego zachowania, 
sportowej formy kibicowania. Zwracaliśmy uwagę na niesportowe zachowania jakie można zaobserwować podczas 
różnych meczów piłki nożnej. Zorganizowaliśmy dwa turnieje piłkarskie we współpracy ze szkołą im. Noblistów 
Polskich z Krakowa.  Nasze zajęcia miały również za zadanie przeciwdziałać agresji, brutalności i innym 
patologicznym zjawiskom w sporcie.  Zajęcia odbywały się na boisku „Orlik” w Parku Jordana w Krakowie. 
7. Stowarzyszenie zorganizowało ponadto akcję „Lato 2019” , wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  W ramach tej akcji 
odbyły się: Obóz rowerowy i kolonia nad jeziorem Wigry w terminie 21.07-02.08.2019. Podczas obozu, jego 
uczestnicy przebywali na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, zwiedzali okoliczne zabytki architektury i 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

przyrody, uczestniczyli w wycieczkach rowerowych i pieszych. Ponadto w ramach akcji  „Lato za miastem” odbyło się 
pięć wycieczek. W dniach 24-28.06.2019 zorganizowano  wycieczki za miasto dla dzieci i młodzieży ze 
Stowarzyszenia „ALF”. 
Wycieczki miały na celu poznawanie okolic Krakowa, szczególnie Jurajskich Dolinek Podkrakowskich . Każdego 
dnia, dzieci mogły zwiedzić  ciekawe przyrodniczo miejsca, zobaczyć zjawiska i formy jurajskie, zapoznać się z 
elementami otaczającej przyrody (flory i fauny tego terenu). Podczas wycieczek przeprowadzono liczne konkursy o 
tematyce przyrodniczej i etnograficznej.  Zwracano uwagę na walory przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujące 
się w terenie. Każdego dnia organizowano konkursy sportowe w formie rywalizacji drużynowej i indywidualnej. 
Stałym elementem każdej wycieczki było pokonanie pieszo trasy turystycznej. Celem takiej formy aktywnego 
wypoczynku było zachęcenie dzieci do uprawiania turystyki pieszej. 
W ramach akcji  „Lato za miastem” odbyło się wycieczki:
24.06.2019 Wycieczka do Dolinki Bętkowskiej do schroniska „Brandysówka” 
25.06.2019 Wycieczka do Dolinki Racławki 
26.06.2019 Wycieczka do Dolinki Mnikowskiej 
27.06.2019 Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej 
28.06.2019 Wycieczka do Doliny Szklarki 
8. We wszystkich naszych akcjach udział wzięło około 170 uczestników (dzieci i młodzieży) 
Liczba ta uwarunkowana była głównie poprzez uzyskane dotacje z 1% podatku od osób fizycznych. Bez tych dotacji 
Stowarzyszenie „Alf” nie byłoby w stanie zrealizować założonych na początku roku zadań. 
Podczas wszystkich naszych zajęć zwracaliśmy szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa. Uczyliśmy dzieci i 
młodzież jak należy w bezpieczny sposób zachowywać się podczas uprawiania sportu, co należy robić a czego nie 
wolno, aby nie dochodziło do urazów. 
W trakcie naszych wszystkich zajęć angażowaliśmy dzieci i młodzież do samodzielności, do działania, wykonywania 
różnych czynności manualnych – czego coraz bardziej (w dobie komputera i smartfona)  brakuje młodym ludziom. 
Dzieci i młodzież nabywały różnych umiejętności w tym: drobnego serwisu własnych nart – grupa narciarska, 
drobnych czynności o charakterze obsługi roweru – uczestnicy wycieczek rowerowych, przygotowywania biwaku  
oraz posiłków – grupa turystyczna. 

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA 
Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną o naszym stowarzyszeniu , zachęcaliśmy do przekazywania 1% podatku 
na cele działalności stowarzyszenia. 
W roku 2019 udało się nam pozyskać darczyńców. Były to firmy  oraz osoby prywatne, które wspomogły nas 
rzeczowo (słodycze i artykuły spożywcze dla dzieci). Artykuły te rozdawaliśmy dzieciom podczas licznych konkursów 
i zawodów oraz obozów organizowanych w ramach Stowarzyszenia ALF.

Dofinansowanie z dotacji umożliwiło przeprowadzenie ustalonych w Stowarzyszeniu  zadań. Bez tego 
dofinansowania nie moglibyśmy samodzielnie prowadzić swojej działalności. Nie moglibyśmy zrealizować tych 
wszystkich zajęć rekreacyjno -sportowych. Zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie  „Alf”  przyniosły wielu 
dzieciom radość i wymierne korzyści: uczyły kreatywności, edukowały, integrowały w grupie, uczyły asertywności, 
zaspokajały potrzeby młodych ludzi w zakresie aktywności ruchowej.

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

170

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

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

1. Organizowaliśmy regularne biegi w Parku Jordana i na 
Błoniach w Krakowie, podczas których dzieci  podnosiły 
poziom swojej sprawności fizycznej 
2. Utrzymujemy (już drugi rok) zajęcia „Akademii 
Małego Narciarza w ramach której organizowaliśmy 
zajęcia narciarskie dla dzieci w wieku 3-5 lat. 
3. Zorganizowaliśmy systematyczne zajęcia  wspinaczki 
na sztucznej ściance wspinaczkowej i w skałkach. 
4. Zorganizowaliśmy wycieczki rowerowe pod hasłem  
„Bezpiecznie na rowerze”. W trakcie tych wycieczek 
młodzież nabywała umiejętności bezpiecznej jazdy na 
rowerze po drogach publicznych. 
5. Wycieczki Górskie. Zorganizowaliśmy wycieczki piesze 
w góry, podczas których przekazywaliśmy uczestnikom 
podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach. 
6. Organizowaliśmy zajęcia i turnieje piłkarskie dla 
dzieci. 
7. Organizowaliśmy wypoczynek letni „Akcja Lato 2019” 
dla dzieci i młodzieży

4 826,59 zł

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 
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 94 636,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 296,10 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 81 340,53 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 605,33 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 13 296,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 826,59 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)

4 826,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

13 533,63 zł

73 322,01 zł

1 Zajęcia rekreacyjne dla dzieci 
Zajęcia narciarskie dla dzieci 
Zajęcia wspinaczkowe dla młodzieży 
Wycieczki piesze i rowerowe dla dzieci i młodzieży

4 826,59 zł

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) 91 682,23 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 954,40 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

11 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

15 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
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 
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 16 954,76 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 954,76 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)

0,00 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

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Bogdan Stefański Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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