
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" W MYSŁOWICACH GRUNWALDZKA 7 41-400 MYSŁOWICE MYSŁOWICE
ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność Stowarzyszenia będzie kontynuowana co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021- 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stowarzyszenie nie posiada własnych środków trwałych i środków trwałych w budowie.Stowarzyszenie nie posiada żadnych jednostek
organizacyjnych. W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły zmiany metod księgowania mające wpływ na sporządzane sprawozdanie finansowe.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty wg cen wynikających z faktur.
Zasady rachunkowości przyjęto dla Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi stowarzyszeń. Przyjęte zasady rachunkowości
stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów i pasywów. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne. Przyjmuje się powiązanie bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia.

Data sporządzenia: 2022-06-14

Data zatwierdzenia: 2022-08-14

Anna Czapczyńska

przewodnicząca: Zofia Rymut 
z-ca przewodniczącej: Irena Warwas 
członek zarządu: Teresa Zubel 
członek zarządu: Iwona Żok 
sekretarz: Irena Hajduk 
skarbnik: Gabriela Janecka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-16



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-14

Anna Czapczyńska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

przewodnicząca: Zofia Rymut
z-ca przewodniczącej: Irena Warwas
członek zarządu: Teresa Zubel
członek zarządu: Iwona Żok
sekretarz: Irena Hajduk
skarbnik: Gabriela Janecka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" W 
MYSŁOWICACH
41-400 MYSŁOWICE
GRUNWALDZKA 7 
0000111005

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 14 515,70 17 790,49

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 14 515,70 17 790,49

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 14 515,70 17 790,49

PASYWA

A. Fundusz własny 14 388,69 17 273,49

I. Fundusz statutowy 7 724,87 14 388,69

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 6 663,82 2 884,80

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127,01 517,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 127,01 517,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 14 515,70 17 790,49

Data zatwierdzenia: 2022-08-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-16



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-14

Anna Czapczyńska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

przewodnicząca: Zofia Rymut
z-ca przewodniczącej: Irena Warwas
członek zarządu: Teresa Zubel
członek zarządu: Iwona Żok
sekretarz: Irena Hajduk
skarbnik: Gabriela Janecka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" W 
MYSŁOWICACH
41-400 MYSŁOWICE
GRUNWALDZKA 7 
0000111005

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 85 860,70 94 256,90

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 54 484,00 64 811,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 7 900,00 5 740,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 23 476,70 23 705,90

B. Koszty działalności statutowej 68 331,54 81 221,76

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 47 911,67 64 811,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 7 900,00 5 740,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 12 519,87 10 670,76

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 17 529,16 13 035,14

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 10 332,34 9 928,63

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 7 196,82 3 106,51

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 533,00 221,71

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 6 663,82 2 884,80

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 6 663,82 2 884,80

Data zatwierdzenia: 2022-08-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-16



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-08-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. MYSŁOWICE

Powiat M. MYSŁOWICE

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość MYSŁOWICE Kod pocztowy 41-400 Poczta MYSŁOWICE Nr telefonu 510125908

Nr faksu E-mail kontakt@amazonki-
myslowice.pl

Strona www www.amazonki-myslowice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-04-29

2009-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27668650300000 6. Numer KRS 0000111005

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

Zofia Rymut przewodnicząca TAK

Irena Warwas zastępca 
przewodniczącej

TAK

Teresa Zubel członek zarządu TAK

Iwona Żok członek zarządu TAK

Irena Hajduk sekretarz TAK

Gabriela Janecka skarbnik 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

Barbara Graboń przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

NIE

Krystyna Polonius członek NIE

Marzena Kubaszewska członek NIE

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" W MYSŁOWICACH

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-16 1



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)

nie dotyczy

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie nie posiada na stanie własnych środków trwałych. W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły zmiany 
metod księgowania mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe. Poszczególne składniki aktywów i 
pasywów wycenia się, stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie ceny wynikające z faktur. Zasady 
rachunkowości przyjęto dla Stowarzyszenia zgodnie z ustawą dotyczącą stowarzyszeń. Przyjęte zasady 
rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania 
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich 
wynikające były porównywalne, przyjmuje się powiązania bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Stowarzyszenia będzie kontynuowana 
co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń 
dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
Podstawową działalnością działalnością Stowarzyszenia jest: systematyczne prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, 
prowadzenie masaży limfatycznych i aquavinronu, konsultacje i psychoterapia z psychologiem indywidualne i 
zbiorowe, ćwiczenia przez taniec i aerobik, utworzenie zespołu wokalnego z członkiń Stowarzyszenia, w którym 
udział pozwala na zmniejszenie stresu i uczucia osamotnienia, spotkania z lekarzami onkologami oraz z osobami, 
które pokonały chorobę. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez: poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji 
fizycznej i psychicznej po zabiegu mastektomii, roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny, 
prowadzenie poradnictwa przez specjalistów, tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi, udział 
w akcjach związanych z profilaktyką i diagnostyką, organizowanie kursów szkoleniowych oraz promocja i organizacja 
wolontariatu. Współpraca z: instruktorem prowadzącym rehabilitację, instruktorem prowadzącym naukę pływania i 
ćwiczenia na basenie, psychologiem prowadzącym terapię psychologiczną, instruktorem tańcaćwiczenia 
usprawniające tańcem, instruktorem prowadzącym aerobik, masażystą wykonującym masaż limfatyczny 
opuchniętych rąk, osobą prowadzącą zajęcia wokalne pozwoliła rozwinąć w Amazonkach poczucie wartości i 
utwierdziły je w przekonaniu, że nie są osamotnione i bezradne. Stowarzyszenie otrzymuje środki finansowe na swą 
działalność z: dotacji MOPS w Mysłowicach, dotacji ROPS w Katowicach, dotacji PFRON w Mysłowicach, tytułu 
wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, tytułu wpłat od sponsorów, ze składek członkiń Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność wynikającą ze statutu. Stowarzyszenie skupia kobiety w 
wieku 24-85 lat zamieszkałe w Mysłowicach, po przebytej mastektomii oraz po chemioterapii. W roku 2021 pomocą 
zostało objęte średnio 61 kobiet- Amazonki. Roczne sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 pokrywa 
się z rokiem obrotowym.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

61

0

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-16 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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Opis głównych działań podjętych przez organizację:
- ćwiczenia rehabilitacyjne i usprawniające prowadzone 
przez przeszkolonych rehabilitantów;
- ćwiczenia w siedzibie Klubu na sprzęcie 
rehabilitacyjnym;
- ćwiczenia na basenie;
- ćwiczenia taneczne i aerobik;
- utworzenie zespołu wokalnego;
- przeprowadzanie zabiegów masażu limfatycznego 
opuchniętych rąk;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
- pomoc psychologa;
- organizacja spotkań i pogadanek ze specjalistami 
różnych dziedzin w celu poprawy samoświadomości na 
temat profilaktyki onkologicznej i zdrowotnej;
- organizacja spotkań integracyjnych i z osobami, które 
pokonały chorobę w celu redukcji stresu i zmniejszenia 
poczucia osamotnienia.

4 044,80 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 osób 
niepełnosprawnych

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz 
osób dotkniętych problemami chorób 
nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem 
nowotworu piersi oraz prowadzenie działań 
profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich 
warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w 
życiu społecznym i kulturalnym kraju poprzez:
- ochronę i promocję zdrowia;
- poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji 
fizycznej i psychicznej po zabiegu mastektomii;
- roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi 
na zabieg operacyjny;
- działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-16 3



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) 94 256,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 64 811,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 740,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 23 705,90 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 10 434,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 044,80 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)

64 811,00 zł

5 740,00 zł

0,00 zł

9 928,63 zł

10 892,47 zł

1 dopłata do ćwiczeń usprawniających i masażu limfatycznego, zajęć na basenie, zajęć choreoterapii, 
zajęć aerobiku i zajęć wokalnych muzykoterapii

1 802,50 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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) 91 372,10 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 884,80 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

9 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 dopłata do zajęć psychoterapii indywidualnej i ogólnej 59,35 zł

3 dopłata do wydawnictw medycznych, zakupionego sprzętu do ćwiczeń usprawniających 752,92 zł

4 dopłata do spotkań integracyjnych (wycieczka, wyjście do kina, teatru) i Spartakiady 1 430,03 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 - 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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2.1. Organizacja posiada członków

61 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 
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)

35 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 30 108,65 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 108,65 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)

280,00 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

1 800,00 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

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach 2

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

Zofia Rymut, Irena Warwas Data wypełnienia sprawozdania 2022-08-16
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