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• 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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina KORONOWO

Powiat BYDGOSKI

Ulica Nr domu 45 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY JASINIEC Kod pocztowy 86-010 Poczta KORONOWO Nr telefonu 523829729

Nr faksu E-mail biuro@stowarzyszeniejesien.pl Strona www http://www.stowarzyszeniejesien.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-07-07

2019-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36196382000000 6. Numer KRS 0000563036

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

Anna Monika Rogozińska Prezes 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

Szczepan Miklasz Członek - Sekretarz 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Renata szatkowska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE JESIEŃ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. UDZIELANIE W RÓŻNEJ FORMIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, 
POŁĄCZONE Z ICH
RESOCJALIZACJĄ I READAPTACJĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB 
OPUSZCZAJĄCYCH OŚRODKI
PENITENCJARNE.
2. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU 
SPOŁECZNEMU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEULECZALNIE CHORYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM REHABILITACJI
ZDROWOTNEJ I ZAPEWNIENIEM CAŁODOBOWEJ OPIEKI OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM,
PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU.
3. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU 
SPOŁECZNEMU OSOBOM Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.
4. REINTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA OSÓB 
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE.
5.POMOC OSOBOM W KRYZYSIE, OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE I 
SPRAWCOM ORAZ OSOBOM
STARSZYM.
6. OPIEKA NAD OSOBAMI W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ - SZCZEGÓLNIE 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI I
PODLEGAJĄCYMI WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ ZAPOBIEGANIE 
TYM SYTUACJOM, W TYM
RÓWNIEŻ PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU.
7. EDUKACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA, WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIATU.
8. POMOC WYCHOWANKOM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - 
WYCHOWAWCZYCH W USAMODZIELNIENIU
SIĘ.
9. DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM
ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PROMOCJI REGIONU.
10. AKTYWNOŚĆ NA POLU ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO, 
ORGANIZACJI WYPOCZYNKU
LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH, OSÓB 
NIESAMODZIELNYCH I
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
11 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA, 
PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ,
SŁUŻBY ZDROWIA, SZKOLNICTWA, SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I 
RÓŻNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH O PODŁOŻU PROBLEMU BEZDOMNOŚCI ORAZ JEGO 
NASTĘPSTWACH.
12. GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY WŚRÓD UBOGICH, ZAGUBIONYCH I 
ZAWIEDZIONYCH
WYPŁYWAJĄCEJ Z NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.
13. PROWADZENIE CZASOWEGO I CAŁODOBOWEGO OŚRODKA WSPARCIA 
DLA OSÓB STARSZYCH
NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
14. UDZIELENIE WSPARCIA POZOSTAŁYM OSOBOM WYKLUCZONYM.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Zdobywanie na drodze prawnej zastępczych miejsc pobytu dla osób 
bezdomnych i uzależnionych.
2. Tworzenie ośrodków dających  schronienie  oraz możliwości podjęcia  
pracy i nauki dla bezdomnych  i innych osób objętych celami 
Stowarzyszenia.
3. Organizowanie obozów, szkoleń, kursów readaptacyjnych  i 
resocjalizacyjnych  w formach odpowiadających  nauce  Kościoła 
Katolickiego.
4.Upowszechnienie społecznej  nauki Kościoła Katolickiego.
5. Współpracę i  koordynację  działań z organizacjami  i instytucjami  na 
polu polityki społecznej.
6. Prowadzenie działalności  naukowo- badawczej, wydawniczej w 
przedmiocie działania Stowarzyszenia, propagowanie  idei  realizowanych 
przez Stowarzyszenie poprzez organizowanie konferencji, publikacji i 
wydawnictw.
7. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
8. Powoływanie i prowadzenie placówek oraz programów takich jak: 
a) Domy Terapii i Readaptacji Społecznej (placówki dla osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością);
b) świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki profilaktyki środowiskowej, kluby 
środowiskowe, centra profilaktyki i edukacji społecznej;
c) hostele i mieszkania realizujące programy readaptacyjne;
d) placówki kulturalno-oświatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) noclegownie;
f) ogrzewalnie dla osób bezdomnych;
g) placówki readaptacji zawodowej;
h) placówki dla osób samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy w 
rodzinie i środowisku;
i) ośrodki i kluby readaptacji zawodowej i społecznej;
j) placówki detoksykacyjne;
k) poradnie, punkty informacyjne i konsultacyjne;
l) placówki opieki geriatrycznej i paliatywnej;
m) placówki opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;
n) zakłady opiekuńczo-lecznicze;
o) punkty pomocy postpenitencjarnej;
p) schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi;
q) domy opieki pielęgnacyjnej.
9. Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji i innych form wymiany 
informacji.
10. Organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów.
11. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
12. Współpracę z jednostkami ochrony zdrowia, służb penitencjarnych, 
placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, związkami 
wyznaniowymi oraz administracją rządową i samorządową, a także z 
instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi.
13. Współpracę oraz realizację zadań zleconych przez administrację 
państwową i samorządową.
14. Współpracę w zakresie działalności postpenitencjarnej w myśl art. 38 - 
42 kkw w tym: pomoc w społecznej readaptacji skazanych, uczestnictwo 
w wykonywaniu orzeczeń, a w szczególności w wykonywaniu kar, środków 
karnych zabezpieczających i zapobiegawczych, związanych z 
pozbawieniem wolności, współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, 
organizacjami oraz instytucjami, kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi oraz osobami godnymi zaufania; w porozumieniu z 
dyrektorami zakładów karnych lub aresztów śledczych uczestniczenie w 
prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno – 
oświatowej, religijnej.
15. Podejmowanie działań i realizacja programów społecznych o 
charakterze innowacyjnym.
16. Promowanie i prowadzenie działań na rzecz środowiska naturalnego i 
przyrodniczego.
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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)

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

125

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1/ Prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych.  Dotyczy w szczególności osób starszych, ale także osób które z różnych 
przyczyn znalazły się w stanie bezdomności i wymagają pomocy społecznej. Zapewnione jest zakwaterowanie, wyżywienie, 
pomoc pracownika socjalnego , zajęcia aktywizujące oraz inna pomoc specjalistyczna - zależnie od indywidualnych potrzeb 
danej osoby. Wszystkie osoby mają też zapewnioną pomoc medyczną.
2/ Prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  Dotyczy w szczególności osób starszych, które są 
osobami niepełnosprawnymi, ale także osób młodszych - które są osobami niepełnosprawnymi ( o różnym stopniu 
niepełnosprawności  i różnych przyczynach jej powstania ) i  znalazły się w stanie bezdomności oraz wymagają pomocy 
społecznej. Wszystkie osoby mają zapewniona pomoc opiekunek/opiekunów oraz bieżącą pomoc medyczną. Także zapewniona 
jest pomoc pracownika socjalnego, zajęcia aktywizujące  oraz inna pomoc specjalistyczna- zależnie od indywidualnych potrzeb 
danej osoby. 
3/ Organizacja spotkań terapeutyczno - integracyjnych i aktywizujących dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych. 
Celem tych spotkań jest pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym.
4/ Organizacja wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób bezdomnych, wymagających wsparcia, uzależnionych.
Organizowane są one ze specjalistami - w szczególności psychologiem.
5/ Pomoc w organizacji czasu wolnego i edukacji dla dzieci i młodzieży. W szczególności dotyczy to pomocy dla dzieci i 
młodzieży ze społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi ośrodkami edukacji dzieci i młodzieży.

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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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

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 
ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ. 
Dotyczy w szczególności osób starszych, które są 
osobami niepełnosprawnymi, ale także osób 
młodszych - które są osobami 
niepełnosprawnymi ( o różnym stopniu 
niepełnosprawności  i różnych przyczynach jej 
powstania ) i  znalazły się w stanie bezdomności 
oraz wymagają pomocy społecznej. Wszystkie 
osoby mają zapewniona pomoc 
opiekunek/opiekunów oraz bieżącą pomoc 
medyczną. Także zapewniona jest pomoc 
pracownika socjalnego, zajęcia aktywizujące  
oraz inna pomoc specjalistyczna- zależnie od 
indywidualnych potrzeb danej osoby.

87.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Organizacja spotkań 
terapeutyczno - integracyjnych i aktywizujących 
, oraz z okazji różnych świat ( na przykład w 
związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz 
Świecami Wielkanocnymi ) dla osób starszych, 
niepełnosprawnych, bezdomnych. Celem tych 
spotkań jest pomoc w powrocie do normalnego 
funkcjonowania w życiu prywatnym i 
społecznym. Może to być także połączone z 
pomocą specjalistyczną - w szczególności 
dotyczy to możliwości skorzystania z pomocy 
pracownika socjalnego i psychologa.

88.10.Z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Pomoc w organizacji czasu wolnego i edukacji  
dla dzieci i młodzieży. W szczególności dotyczy 
to pomocy dla dzieci i młodzieży ze społeczności 
lokalnej we współpracy z lokalnymi ośrodkami 
edukacji dzieci i młodzieży - w organizacji 
różnorodnych zajęć łączących aktywny 
wypoczynek z edukacją. Również dotyczy to 
pomocy w nawiązywaniu przez dzieci i młodzież 
kontaktów z dziećmi i młodzieżą z innych Państw 
w ramach współpracy z konkretnymi 
instytucjami zagranicznymi zajmującymi się w 
tych krajach opieką i edukacją dzieci i młodzieży.

85.60.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

POMOC SPOŁECZNA Z 
ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA 
OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ. Dotyczy w 
szczególności osób starszych, które są 
osobami niepełnosprawnymi, ale także 
osób młodszych - które są osobami 
niepełnosprawnymi ( o różnym stopniu 
niepełnosprawności  i różnych przyczynach 
jej powstania ) i  znalazły się w stanie 
bezdomności oraz wymagają pomocy 
społecznej. Wszystkie osoby mają 
zapewniona pomoc opiekunek/opiekunów 
oraz bieżącą pomoc medyczną. Także 
zapewniona jest pomoc pracownika 
socjalnego, zajęcia aktywizujące  oraz inna 
pomoc specjalistyczna- zależnie od 
indywidualnych potrzeb danej osoby.

87.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POMOC SPOŁECZNA Z 
ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W 
PODESZŁYM WIEKU I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Dotyczy w 
szczególności osób starszych, ale także osób 
które z różnych przyczyn ( często całkowicie 
niezależnych od nich przyczyn losowych) 
znalazły się w stanie bezdomności i 
wymagają pomocy społecznej. Zapewnione 
jest zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc 
pracownika socjalnego , zajęcia 
aktywizujące oraz inna pomoc 
specjalistyczna - zależnie od 
indywidualnych potrzeb danej osoby. 
Wszystkie osoby mają też zapewnioną 
pomoc medyczną.

87.30.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z 
ZAKWATEROWANIEM. Dotyczy możliwości 
czasowego pobytu w obiektach schroniska 
dla osób w różnym wieku, które z różnych 
przyczyn stały się osobami bezdomnymi i 
wymagają czasowej pomocy związanej z 
zapewnieniem zakwaterowania, możliwości 
wyżywieniem lub samodzielnego 
przygotowania sobie posiłków oraz 
wymagają również różnego stopnia pomocy 
specjalistyczna - w szczególności dotyczy to 
możliwości skorzystania z pomocy 
pracownika socjalnego i psychologa. Maja 
one tez zapewniona możliwość korzystania 
z pomocy medycznej w ramach swoich 
potrzeb.

87.90.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 949 179,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 469 814,64 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 477 280,11 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 084,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14,00 zł

2.4. Z innych źródeł 386 829,45 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 562 335,84 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

562 335,84 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:

14,00 zł

0,00 zł

0,00 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

Druk: NIW-CRSO 7



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 233 801,27 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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 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: 714 926,48 zł 0,00 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

469 814,64 zł 0,00 zł

243 478,84 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 633,00 zł 0,00 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
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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

0 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

14 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  -  
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

21 083,00 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

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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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)

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 0,00 zł

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

0,00 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)  

0,00 zł

22 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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

14 osób

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

Miasto Gniezno 4 987,12 zł

2 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

MGOPS Kcynia 33 610,00 zł

3 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

GOPS Trzebielino 12 145,63 zł

4 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

GOPS Moryń 11 068,08 zł

5 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

GOPS Darłowo 34 575,00 zł

6 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

MOPS  INOWROCŁAW 11 511,02 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Rogozińska
Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

7 Realizacja zadań z zakresu 
Pomocy Społecznej.

Świadczenie usług w postaci 
schronienia dla osób 
bezdomnych.

BRZESKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

17 900,00 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

2020-10-14
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