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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 6 Nr lokalu 201

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-006 Poczta KATOWICE Nr telefonu 501356810

Nr faksu E-mail kafos@kafos.org.pl Strona www kafos.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-05-24

2005-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27641337200000 6. Numer KRS 0000014434

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

Kazimierz Słobodzian Prezes TAK

Norbert Kępiński Wiceprezes TAK

Robert Kępa Wiceprezes TAK

Irena Mysłek-Sikora Członek Zarządu TAK

Ewa Dudkiewicz 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

Anna Kaptacz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Markowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alicja Przyszło Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2019 r. KAFOS realizował następujące projekty:
 W ramach projektu "Samopomocowy krąg - Klub Seniorów przy KAFOS" nastąpiło zwiększenie dostępności do 
usług społecznych adresowanych do osób 60 +, ponadto podniesiono ich jakość. W ramach projektu rozwinęła się 
samopomoc i samoorganizacja wśród osób starszych zamieszkujących województwo śląskie. W ramach projektu 
zrealizowano cele szczegółowe tj. rozwinęła się płaszczyzna wsparcia samopomocowego wśród osób starszych, 
wzrosło uczestnictwo osób starszych w świadczeniu pomocy osobom w wieku podeszłym, nastąpił wzrost oferty 
usług społecznych w sferze turystyki i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze, Ponadto podniesiono wiedzę i 
dostarczono umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej. W ramach projektu nastąpił rozwój usług poradniczych, 
informacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców województwa śląskiego 60 +.
W ramach projektu odbywało się:
- 10 spotkań członków Klubu Seniorów,
- 4 spotkania warsztatowe, których tematami wiodącym było: • Niwelowanie stresu w sytuacji trudnej i występowania 
syndromu pustego gniazda, utraty osoby bliskiej, choroby (były to zajęcia z psychologiem). W 6 godzinnym szkoleniu 
uczestniczyło 18 osób. Zajęcia odbyły się 31.05.2019r.. • Dieta osoby starszej i opracowanie planów żywieniowych 
(były to zajęcia z dietetykiem). W 5 godzinnym szkoleniu uczestniczyło 25 osób. Zajęcia odbyły się 28 czerwca 
2019r. • Leki i suplementy diety (były to zajęcia z farmaceutą). W 4 godzinnym szkoleniu uczestniczyło 25 osób, 
Termin zajęć: 29 lipca 2019r.• Metody ogólnousprawniające zapobiegające upadkom i poprawiające zakres siły 
mięśniowej i ruchów w stawach (były to zajęcia z fizjoterapeutą). W 5 godzinnych zajęciach uczestniczyło 16 osób. 
Zajęcia odbyły się 24 września 2019r. Uczestnicy warsztatów po zakońc- zeniu zajęć warsztatowych skorzystali z 
indywidualnych konsultacji ze specjalistami w zakresie własnych problemów zdrowotnych. Uczestnicy warsztatów 
otrzymali materiały szkoleniowe.
- Zorganizowane zostały spacery miejskie dla osób 60+ Spacery odbyły się w następujących lokalizacjach: Bytom,  
Zabrze, Radzionków, Sosnowiec  Piekary Śląskie. 
-  Jesienny Złaz Seniorów, który odbył się w Żywcu,
-  W drugiej połowie września br. 25 organizacji i placówek socjalnych zorganizowało kolejną edycję Tygodnia 
Promocji Samopomocy Osób Starszych w Województwie Śląskim. W 2019r. imprezy i przedsięwzięcia dla seniorów 
zorganizowały następujące organizacje i placówki: • Bractwo Aktywnego Seniora Osiedle Witosa Katowice; • Bractwo 
Aktywnego Seniora; Katowice – Załęże; • Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM” Częstochowa; placówki przy ul. 
Krakowskiej i ul. Legionów; • Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i 
Oczekujących Wsparcia „OPOKA”; dzienne domy pomocy społecznej nr 2, 3, 5, 6, 7 (łącznie 5 placówek 
dzielnicowych); • Grupa samopomocowa: Michałkowice 60+ w Siemianowicach Śl.; • Górnośląskie Stowarzyszenie 
Diabetyków w Mikołowie; • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej; • Polskie Stowarzyszenie 
Stomijne oddział w Częstochowie; • Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów; • Stowarzyszenie Współpracy z 
Osobami Niepełnosprawnymi „TACY SAMI” w Częstochowie; • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Familia” w Czeladzi; • Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół w 
Siemianowicach Śl.; • Bank Żywności w Częstochowie; • Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior; • 
Stowarzyszenie Aktywnego Seniora w Psarach; • Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu; • Fundacja na rzecz 
Szpitala Rejonowego w Raciborzu; • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie; placówki w 
Mariance Rędzińskiej i w Lubojence i w punkcie terenowym przy ul. Piłsudskiego w Częstochowie. Tegoroczny 
Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych obfitował w różnorodne przedsięwzięcia m.in.: - w zakresie promocji 
i profilaktyki zdrowia (badania profilaktyczne, wykłady, warsztaty, pogadanki), - w zakresie rekreacji i turystyki 
(wycieczki, rajdy, spacery miejskie, zawody, turnieje, zajęcia rekreacyjne); - w zakresie kultury (wyjścia do teatru i 
kina, zwiedzanie muzeów i miejsc tradycji, udział w koncertach, wspólne muzykowanie i śpiew, plenery malarskie, 
spacery fotograficzne); - w zakresie bezpieczeństwa seniorów (warsztaty samoobrony, pogadanki, porady 
specjalistyczne); - w zakresie organizacji czasu wolnego (wieczorki taneczne, spotkania przy kawie). Z oferty 
Tygodnia Promocji Samopomocy Osób Starszych skorzystało 510 osób 60+ z terenu województwa śląskiego. 
-  wydano 4 numery biuletynu Klubu Seniorów przy KAFOS.
 - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, podczas której przedstawiono działania podjęte w ramach 
projektu oraz rezultaty zadania. W czasie konferencji dyskutowano o problemach i potrzebach seniorów. 
Najaktywniejsi seniorzy zaangażowani w działania Klubu Seniorów otrzymali dyplomy i podziękowania. W konferencji 
uczestniczyło 30 osób (członkowie Klubu Seniorów oraz osoby współpracujące przy realizacji projektu
W ramach projektu:
 1. Odbyło się 10 spotkań Klubu Seniorów, w których każdorazowo uczestniczyło od 20 do 22 osób; 
2. Odbyło się 5 spacerów miejskich, w których uczestniczyło każdorazowo 15 osób; przygotowano trasy zwiedzania 
z opisami; 
3. Zorganizowano 3 dniowy Jesienny Złaz Seniorów w Żywcu, w którym uczestniczyło 20 seniorów; 4. 
Zorganizowano cykl warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowia seniora; 
5. 25 organizacji i placówek socjalnych zorganizowało Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych, w którym 
uczestniczyło 503 osoby; 
6. Opracowano i wydano 4 numery Biuletynu Klubu Seniorów. (nakład 1 numery - 100 egz.).
Łączna liczba beneficjentów projektu w wieku 60+  513 osób
Projekt został dofinansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 – 
2020 (ASOS 2019).

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Współpraca z innymi organizacjami:
- KAFOS uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 
Socjalnych WRZOS (udział w Walnym Zebraniu WRZOS w Warszawie(czerwiec 2019 r.) i spotkaniu roboczym w 
Poznaniu(grudzień 2019)poświęconym realizacji partnerskich działań WRZOS w ramach projektu SOS – Silne 
Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Celem projektu jest wsparcie rozwoju i działalności WRZOS i  organizacji 
członkowskich, szczególnie w zakresie prowadzenia rzecznictwa, doradztwa specjalistycznego, szkoleń a także 
wzmocnienie procesów komunikacyjnych i wymiany informacji i doświadczeń miedzy członkami WRZOS i Polskiego 
Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.
KAFOS współpracował w wieloma organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w federacji w zakresie realizowanych 
projektów i podejmowanych przedsięwzięć oraz podejmował współpracę z innymi federacjami zrzeszonymi we 
WRZOS oraz organizacjami pozarządowymi mającą na celu wpieranie organizacji pozarządowych w dalszym 
rozwoju, działaniach rzeczniczych i realizacji celów statutowych pożytku publicznego. 
KAFOS kontynuował współpracę z Parytetowym Związkiem Socjalnym Północnej Nadrenii Westfalii, niemieckim 
związkiem organizacji działającym w obszarze polityki socjalnej. W ramach podjętej współpracy w październiku 2020
 r. odbyło się spotkanie w Katowicach z przedstawicielami Parytetu podczas którego podjęto rozmowy o dalszych 
kierunkach współpracy KaFOS z Parytetem. Odbyła się wizyta studyjna w oraz odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Parytetu z Marszałkiem Województwa Śląskiego podczas którego omówiono dalsze kierunki współpracy 
ponadnarodowej regionu Śląska i Północnej Nadrenii i Westfalii w obszarze polityki społecznej.
W listopadzie 2019 r. przedstawiciele KAFOS uczestniczyli w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i 
konferencji poświęconej istotnym problemom społecznym zorganizowanej przez Parytetowy Związek Socjalny w 
Wupertallu. Kontynuowono rozmowy o współpracy KAFOS i Parytet w kolejnym latach i sprawy organizacyjne 
międzynarodowej konferencji, która miałaby się odbyć jesienią 2020 r.
W 2019 r. KAFOS podjął współpracę ponadnarodową z AWO, niemiecką organizacją z Poczdamu. W ramach 
spotkania roboczego, które odbyło się w październiku 2019 r. omówiono realizację partnerskiego projektu Akademia 
Socjalna, który zostałby sfinansowany w latach 2020-2021 ze środków fundacji Akcji Człowiek. 
Udział KAFOS w gremiach i grupach roboczych działających w województwie śląskim:
- Komitet Monitorujący RPO województwa śląskiego na lata 2014 – 2020;
- Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego,
- Rada Rodziny przy Wojewodzie Śląskim.
Poradnictwo:
Członkowie Zarządu i eksperci KAFOS świadczyli nieodpłatnie poradnictwo dla organizacji członkowskich KAFOS w 
szczególności w zakresie prawnym, ochrony danych osobowych, aplikowania o środki na działalność i realizację 
celów statutowych organizacji, rozwiązywania konfliktów w organizacji i rozliczania dotacji i prowadzenia 
księgowości.
Rzecznictwo:
Prowadzono działania rzecznicze na rzecz organizacji członkowskich prowadzących placówki dla osób w kryzysie 
bezdomności w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Socjelnej. 
Wystosowano szereg zapytań do wojewodów i MRPiPS w sprawie pogorszenia się sytuacji osób bezdomnych 
niesamodzielnych na skutek wprowadzonych zmian w przepisach.
Inne ważne przedsięwzięcia/wydarzenia:
- 4.05.2019r. Walne Zebranie KAFOS (przyjęto sprawozdania z działalności w 2018r. oraz omówiono dalsze kierunki 
działalności federacji w 2020 r. 
- udział w licznych spotkaniach integrujących organizacje członkowie i okolicznościowych, uroczystościach 
rocznicowych i jubileuszowych na zaproszenie organizacji członkowskich KAFOS.

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

324

84
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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

1. Informacja o przychodach organizacji

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

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 organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Poradnictwo i informacja dla organizacji członkowskich
oraz organizacji współpracujących;
Spotkania integracyjne dla organizacji członkowskich
służące wymianie informacji, doświadczeń, edukacji i
budowania kooperacji w obszarze wspólnego
rozwiązywania problemów społecznych
Grupy robocze organizacji skupione wokół wybranego
problemu społecznego np. bezdomność,
niepełnosprawności, aktywności społecznej osób
starszych, osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami,
przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo -
wychowawczych.

324,00 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 
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 54 813,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54 813,65 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) 0,04 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2 959,75 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 453,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 453,90 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)

52 390,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 283,27 zł

0,80 zł

1 Wspieranie organizacji członkowskich KAFOS. 453,90 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 49 390,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 53 674,07 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 139,62 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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
83 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)

4 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 7 125,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 125,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

296,88 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

2 125,00 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

Kazimierz Słobodzian Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-25

Druk: NIW-CRSO 8


