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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica WARSZAWSKA Nr domu 79 A Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-201 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 857327949

Nr faksu 857329049 E-mail towarzystwo.talent@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-07

2006-12-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05211964000000 6. Numer KRS 0000096589

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

Marek Charuba Prezes TAK

Małgorzata Ewa 
Domalewska

Wiceprezes TAK

Iwona Dzierma Skarbnik TAK

Jolanta Rynkowska Sekretarz TAK

Katarzyna Bukowska Członek TAK

Ewa Samojlik Członek 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

Andrzej Górski Przewodniczący TAK

Elżbieta Kaźmierczyk Członek TAK

Magdalena Maria Szeląg Członek TAK

TOWARZYSTWO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "TALENT" W BIAŁYMSTOKU

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-21 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku w roku 2021 pracowało nad następującymi 
przedsięwzięciami:   
I. „Dojrzali obrazem” – XX Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci  i Młodzieży Białystok 2020
W kwietniu 2021 roku członkowie stowarzyszenia  złożyli ofertę realizacji zadania publicznego na organizację 
zadania  pt: „Dojrzali obrazem” – XX Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 
2020. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 8 tys. zł. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół 
Placówek Oświatowych nr 2, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. 
Organizacja projektu to zadanie, które miało na celu kontynuację prestiżowego konkursu koordynowanego przez 
kolegów Jacka Forfę oraz Andrzeja Górskiego. Regulamin konkursu został wysłany do ponad 2000 placówek w całej 
Polsce, oraz do kilkuset laureatów dwóch poprzednich edycji konkursu. Podjętych było mnóstwo działań: rozesłanie 
regulaminu, publikacja informacji o konkursie, pozyskiwanie sponsorów i patronów medialnych oraz honorowych, 
powołanie jury, opracowanie komunikatu, opracowanie 20 galerii zdjęć,  filmów, opracowanie i druk katalogu 
pokonkursowego, opracowanie innych materiałów graficznych.  
W  projekcie wzięło udział 524 autorów, ze 173 placówek, nadsyłając 2083 zdjęcia, którego podsumowanie odbyło 
się 11 czerwca 2021 roku w formie transmisji online.
Do wystawy jury zakwalifikowało 141 zdjęć 106 autorów. Przyznanych zostało, przez profesjonalne Jury, 17 nagród i 
wyróżnień; - organizacja wystawy plenerowej na murze okalającym Pałac Branickich. W ramach projektu odbyły się 
warsztaty:
- w dniu 24.05.21 w Gminnym Centrum Kultury w Gródku
- w dniu 14.06.21 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąsoszu. 
Warsztaty prowadził Andrzej Górski, kurator XX edycji Wystawy. Warsztaty dotyczyły szerszego wachlarzu 
możliwości technicznych i wiedzy; - powstanie dwóch filmów dokumentalnych o działalności artystycznej i 
fotograficznej Kuby Dąbrowskiego oraz Adamie Tuchlińskim - stworzenie galerii archiwalnych zdjęć z poprzednich 20
 edycji konkursu. Udało nam się zdigitalizować blisko 1000 zdjęć w formie 20 oddzielnych galerii, które dostępne są 
do oglądania na stronie współorganizatora konkursu. Digitalizacji i edycji zdjęć podjął się Pan Kazimierz Jankowski. 
Wszystkie zakładane cele projektu  zostały zrealizowane, z dwiema małymi zmianami: 
1. Warsztaty miały odbyć się w formie online, a odbyły się stacjonarnie. 
2. Plansze wystawiennicze wg projektu miały format 100 cm x 70 cm, jednak zostały powiększone dwukrotnie ze 
względu na lepszy efekt wizualny, ważny dla osób oglądających wystawę. 
Główny cel, czyli "promocja twórczości młodych twórców–amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy 
odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki", 
został osiągnięty poprzez organizacje konkursu, warsztatów, wystawy plenerowej i stworzenia bogatego archiwum 
zdjęć z dwudziestu lat trwania konkursu oraz przybliżeniu sylwetek dwóch białostockich fotografów, którzy w 
przeszłości zostali laureatami konkursu. 
Wykorzystany wkład:
1. Warsztaty prowadził Andrzej Górski, kurator XX edycji Wystawy i pasjonat historycznych technik fotograficznych. 
W ich organizacji pomagali Jacek Forfa i Dominika Chojnacka-Jamiołkowska. Ponadto jak wspomniałem: Kazimierz 
Jankowski. 3. Przygotowaniem wystawy plenerowej zajęli się: Małgorzata Domalewska, Jacek Forfa, Dominika 
Chojnacka Jamiołkowska. 4. Pomocą organizacyjno-techniczną (w tym transmisja online) zajęli się: Marcin 
Szamreta, Zuzanna Butkiewicz, Małgorzata Domalewska, Marek Charuba, Elżbieta Kaźmierczyk. 5. Sekretariat 
konkursu: Jacek Forfa. 6. Opracowanie graficzne katalogu oraz wystawy: Jacek Forfa, Andrzej Górski
II.  Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny Podróżne Historie ph. „O podróżach w pandemii”.
W 2021 roku Towarzystwo współorganizowało Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny Podróżne Historie ph. „O 
podróżach w pandemii”. Głównym organizatorem konkursu był Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku, 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.  Podsumowanie odbyło się online 28 maja.  
Zorganizowano konkursy fotograficzny i literacki o zasięgu ogólnopolskim, skierowane do dzieci i młodzieży..  
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa 
Podlaskiego.
Towarzystwo wsparło finansowo w kwocie 401,31 zł.
W ramach wydarzenia zorganizowano konkursy fotograficzny i literacki o zasięgu ogólnopolskim, skierowane do 
dzieci i młodzieży. Konkursy zostały ogłoszone w marcu, a rozstrzygnięte w maju br. Informację o konkursach 
przesłano do kuratoriów oświaty oraz placówek oświatowo-kulturalnych z całej Polski. Do konkursu literackiego 
nadesłano 121 zgłoszeń, w konkursie fotograficznym wzięło udział 121 uczestników z 467 pracami. 
• w dniu 12 maja 2021 roku jury konkursu fotograficznego oceniło nadesłane prace przyznając łącznie w trzech 
kategoriach wiekowych 8 nagród i 9 wyróżnień oraz zakwalifikowało prace 26 autorów do wystawy, 
• w dniu 20 maja 2021 roku jury konkursu literackiego oceniło nadesłane prace przyznając łącznie w trzech kategorii 
wiekowych 10 nagród i 8 wyróżnień,
• w okresie 24 – 28.05.2021 r. na fanpagu MDK na Facebooku publikowano posty dedykowane konkursowi - linki do 
spacerów tematycznych on-line po Białymstoku w towarzystwie przewodników PTTK RO Białystok, zabawy na 
Facebooku polegającej na wstawianiu zdjęć oznaczonych hashtagiem #podroznehistorie,
• 28.05.2021 r. odbyło się podsumowanie konkursów on-line, nagranie z udziałem Dyrektor MDK oraz prezentacja 
prace fotograficznych i fragmentów prac literackich laureatów zostało opublikowane na stronie www.mdk.bialystok.pl 
oraz https://www.facebook.com/MDK.Bialystok 
III. Organizacja warsztatów muzycznych w Żabince. 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-21 2



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

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 roku członkowie Towarzystwa i kadra Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku przyczynili się do 
organizacji wypoczynku letniego w Żabince dla grupy muzycznej prowadzonej przez Barbarę Kornacką.  W ramach 
wypoczynku odbyły się warsztaty artystyczne muzyczno-wokalne, wzbogacone zajęciami sportowymi i wyjazdami 
turystycznymi. Wypoczynek został zorganizowany w terminie: 17 -26 sierpnia.  
Warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 12 lat. W ramach warsztatów odbyły się  zajęcia 
muzyczne, wokalne, językowe. Poza  zajęciami tematycznym zaplanowane zostały zajęcia ogólnorozwojowe, 
ruchowe, gry i zabawy integracyjne. Uczestnicy wypoczynku korzystali z kąpieliska, ogniska, dyskoteki.  Ponadto 
zostały zorganizowane wycieczki do Giżycka , Kadzidłowa.

IV. Pozyskiwanie środków na organizację następujących przedsięwzięć: 
Członkowie towarzystwa złożyli wnioski do Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące uzyskania środków na 
organizację Koncertu Jubileuszowego 15-lecia działalności artystycznej Zespołu wokalnego „Esperimento” jak 
również III Ogólnopolskiego Seminarium „Obecność”. Złożone wnioski nie otrzymały dofinansowania. 
Co roku członkowie stowarzyszenia starają się o pozyskanie środków finansowych - wpłaty na 1%. W tym celu 
zostają podjęte działania promocyjne, drukowane są ulotki, plakaty - zachęcające do wspierania i wpłaty.
V. Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku
Od 2012 roku Towarzystwo współpracuje z Izbą Przemysłowo–Handlową w Białymstoku. W ramach współpracy, na 
rzecz uzdolnionych dzieci, na konto stowarzyszenia, co miesiąc przekazywana jest darowizna  dla uzdolnionych 
dzieci uczęszczających na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku - w kwocie 1300 złotych. Na 
początku roku szkolnego 2021/22 nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku zgłosili wnioski w 
których przedstawili sytuację uczniów uzdolnionych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Komisja po 
przeanalizowaniu zgłoszeń wybrała kandydatów do przyznania stypendiów. Stypendia były przekazywane 
uczestnikom zajęć MDK - raz w miesiącu.

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

5000

2
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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

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 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Stypendia artystyczne. Towarzystwo współpracuje z 
Izbą Przemysłowo–Handlową w Białymstoku. W ramach 
współpracy, na rzecz uzdolnionych dzieci, na konto 
stowarzyszenia, co miesiąc przekazywana jest 
darowizna  dla uzdolnionych dzieci uczęszczających na 
zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku 
- w kwocie 1300 złotych. Na początku roku szkolnego 
2021/22 nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury w 
Białymstoku zgłosili wnioski w których przedstawili 
sytuację uczniów uzdolnionych, którzy znajdują się w 
trudnej sytuacji materialnej. Komisja po 
przeanalizowaniu zgłoszeń wybrała kandydatów do 
przyznania stypendiów. Stypendia były przekazywane 
uczestnikom zajęć MDK - raz w miesiącu.

0,00 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 

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja warsztatów muzycznych w Żabince. W 
2021 roku członkowie Towarzystwa i kadra 
Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku 
przyczynili się do organizacji wypoczynku letniego 
w Żabince dla grupy muzycznej prowadzonej przez 
Barbarę Kornacką. W ramach wypoczynku odbyły 
się warsztaty artystyczne muzyczno-wokalne, 
wzbogacone zajęciami sportowymi i wyjazdami 
turystycznymi. Wypoczynek został zorganizowany 
w terminie:17 -26 sierpnia. Warsztaty skierowane 
były do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 12 lat. 
W ramach warsztatów odbyły się zajęcia 
muzyczne, wokalne, językowe. Poza zajęciami 
tematycznym zaplanowane zostały zajęcia 
ogólnorozwojowe, ruchowe, gry i zabawy 
integracyjne.

2 134,40 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) 58 084,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 284,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31 800,00 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 15 600,00 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 2 134,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 134,40 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)

28 333,09 zł

30 620,28 zł

0,00 zł

2 420,52 zł

10,00 zł

1 Organizacja warsztatów muzycznych w Żabince. W 2021 roku członkowie Towarzystwa i kadra 
Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku przyczynili się do organizacji wypoczynku letniego w 
Żabince dla grupy muzycznej prowadzonej przez Barbarę Kornacką. W ramach wypoczynku odbyły 
się warsztaty artystyczne muzyczno-wokalne, wzbogacone zajęciami sportowymi i wyjazdami 
turystycznymi. Wypoczynek został zorganizowany w terminie:17 -26 sierpnia. Warsztaty 
skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 12 lat. W ramach warsztatów odbyły się 
zajęcia muzyczne, wokalne, językowe. Poza zajęciami tematycznym zaplanowane zostały zajęcia 
ogólnorozwojowe, ruchowe, gry i zabawy integracyjne.

2 134,40 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 8 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 61 383,89 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 299,49 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

5 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

22 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 5 484,06 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 484,06 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

Marek Charuba, Małgorzata 
Domalewska Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-21
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