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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 2022-05-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina TCZEW

Powiat TCZEWSKI

Ulica 30 STYCZNIA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość TCZEW Kod pocztowy 83-110 Poczta TCZEW Nr telefonu 602452920

Nr faksu E-mail info@tmzt.tczew.pl Strona www www.tmzt.tczew.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-20

2004-05-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19289031200000 6. Numer KRS 0000020655

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

Janusz Landowski Prezes TAK

Eleonora Lewandowska Wiceprezes TAK

Jolanta Jank Wiceprezes TAK

Aneta Gruszczyńska Skarbnik TAK

Jarosław Bartoszewski Sekretarz TAK

Teresa Chyła Członek Rady TAK

Maria Wasiewicz-Galińska Członek Rady TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Edwin Kreft Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aleksander Markowski Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Grażyna Sołtanowicz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W 2021 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej realizowało swoje cele statutowe, poprzez następujące 
działania:
•integrowanie mieszkańców Tczewa oraz powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego - w wyniku:
- realizacji zadań publicznych:
 -XIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego;
 - wydanie publikacji książkowej R. Landowskiego „Podania, baśnie i legendy z Kociewia, Kaszub, Borów 
Tucholskich” wraz z nagraniem dźwiękowym w formie audiobooka;
- realizacji cyklicznego konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych „Tczew słońcem malowany” – w edycji 
„Tczew kwieciem otulony” (Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie);
- udziału w projekcie LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, realizowanym przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego „NAUKA” w Tczewie;

•współpracę z pomorskimi posłami i senatorami, Pomorskim Kuratorem Oświaty, samorządami wojewódzkimi, 
powiatowymi i gminnymi (realizacja zadań publicznych), w tym:
- z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostą 
Tczewskim, Starostą Starogardzkim, Starostą Świeckim, Prezydentem Miasta Tczewa, Prezydentem Miasta 
Starogard Gdański, Burmistrzem Świecia;
- z placówkami kultury i oświaty: 
 *tczewskimi – Miejską Biblioteką Publiczną, Fabryką Sztuk, Centrum Kultury  i Sztuki, Centrum Kształcenia 
Zawodowego „NAUKA”;
* Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim;
* Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu;
* przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz placówkami pracy pozaszkolnej powiatu 
tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego;

•współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami twórczymi, artystycznymi i 
naukowymi:
- Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, prof. Marią Pająkowską - Kensik, prof. E. Jakielem,  (projekt wydawniczy), 
Zbigniewem Jankowskim, Tomaszem Knapikiem, Grażyną Łobaszewską i Romanem Puchowskim (nagranie 
audiobooka);
- Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie (udział w spotkaniach okolicznościowych);

•współpracę z Radą Miejską w Tczewie i Prezydentem Miasta Tczewa - w sprawie objęcia ochroną prawną 
wnioskowanych drzew, poprzez ustanowienie nowych pomników przyrody na terenie miasta.

W roku 2021 TMZT organizowało i realizowało następujące wydarzenia:
•20 stycznia – przekazanie 10 historycznych kronik TMZT i partytury Kantaty Tczewskiej Mariusza Matuszewskiego 
do słów Romana Landowskiego - do zbiorów Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (prezes 
TMZT);
•10 lutego – udział prezesa TMZT i Starosty Tczewskiego w audycji Radia Tczew z okazji Światowego Dnia 
Kociewia;
•11 marca – udostępniono nową stronę internetową TMZT (prezes TMZT);
•6 maja – TMZT otrzymało nagrodę Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz 
propagowanie dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców powiatu tczewskiego;
•25 maja – TMZT otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury;
•21 czerwca – rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Tczew słońcem malowany”(J. Jank, B. Derbis, St. Kukowski, 
J. Landowski); 
•24 czerwca – Walne Zebranie Członków w Fabryce Sztuk (Rada TMZT);
•23 sierpnia – udział w spotkaniu przy Ławeczce R. Landowskiego upamiętniającym 14 rocznicę jego śmierci, 
zorganizowanym przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie (członkowie TMZT);
•15 września – udział w organizacji spotkania mieszkańców Tczewa z Ryszardem Karczykowskim, polskim tenorem, 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-05-04 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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pedagogiem, profesorem sztuk muzycznych, jednym z najwybitniejszych śpiewaków światowych scen operowych, 
Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa (J. Landowski, E. Kreft, członkowie TMZT);
•17 września – udział w obchodach 40-lecia działalności Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Tczewie (prezes TMZT);
•24 września – spotkanie na tczewskiej starówce przy ławeczce Romana Landowskiego, promujące XIII Festiwal 
Twórczości Kociewskiej (W. Jodłowska, B. Derbis, E. Andraszewicz, M. Wasiewicz – Galińska, Rada TMZT);
•29 września – spotkanie integracyjne członków TMZT u kol. J. Bartoszewskiego;
•4-15 października – XIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego, w tym:
4-8 października – eliminacje konkursowe, 11 października – warsztaty kulinarne, 12-15 października – finały i 
wernisaże, 15 października – koncert finałowy z udziałem wybranych laureatów – realizacja zadania publicznego 
(E. Lewandowska, B. Derbis, J. Bartoszewski, M. Wasiewicz – Galińska, W. Galiński, I. Pijanowska – Morus, Rada 
TMZT);
•15 października – promocja publikacji książkowej Romana Landowskiego „Podania, baśnie i legendy z Kociewia, 
Kaszub, Borów Tucholskich…” oraz audiobooka, wydanych w wyniku realizacji projektu dofinansowanego przez 
Gminę Miejską Tczew i Powiat Tczewski (M. Pająkowska - Kensik, K. Korda, J. Landowski);
•15 grudnia – przedświąteczne spotkanie integracyjne w CKZ „NAUKA” (M. Wasiewicz-Galińska, W. Galiński, Rada 
TMZT).

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

3850

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Wydanie publikacji książkowej Romana Landowskiego 
"Podania, baśnie i legendy                             z Kociewia, 
Kaszub, Borów Tucholskich" wraz z nagraniem 
dźwiękowym w formie audiobooka - zostało 
zrealizowane w ramach zadania publicznego, 
dofinansowanego przez Gminę Miejską Tczew (w 
kwocie 15 000 zł) i Powiat Tczewski  (w kwocie 15 000 
zł). 
Opracowanie naukowe tekstów zrealizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tczewie, we współpracy z prof. E. 
Jakielem (UG).
Rezultatem projektu było wydanie publikacji w 
nakładzie 300 egzemplarzy oraz 300 kompletów 
nagrania dźwiękowego na nośniku audio. Publikację z 
audiobookiem przygotowano głównie dla uczestników 
XIII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. R. 
Landowskiego. Książkę przekazano do bibliotek 
szkolnych i gminnych, rozlokowanych na terenie całego 
Kociewia.      
Książkę wydano w Instytucie Kaszubskim w Gdańsku. 
Książka wraz z audiobookiem jako trwały rezultat 
projektu stała się materiałem edukacyjnym       i 
kolejnym narzędziem w edukacji regionalnej dzieci i 
młodzieży. Publikacja również wzbogaciła księgozbiory 
większych bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych 
na terenie Kociewia. Poszczególne egzemplarze 
publikacji zostały przekazane osobiście, a także pocztą 
do odbiorców innych miast, regionów i krajów. 
Promocja książki wraz z audiobookiem odbyła się 
podczas gali finałowej XIII Festiwalu Twórczości 
Kociewskiej.

1 005,52 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana 
Landowskiego jest cyklicznym zadaniem realizowanym 
przez TMZT od 2008 roku. XIII edycję Festiwalu 
zorganizowano przy współudziale tczewskich instytucji 
kulturalnych: Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), 
Fabryki Sztuk i Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) oraz 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej (OPP) w Starogardzie Gd. 
Festiwal adresowano do mieszkańców Kociewia, a w 
części konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, zatem do placówek 
oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, 
domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego. 
Funkcję edukacyjną Festiwalu, od początku spełniał 
konkurs organizowany na różnych poziomach 
wiekowych, w tym roku aż w siedmiu kategoriach: 
recytacje poezji i prozy, juwenilia literackie, prace 
plastyczne, inscenizacje, programy słowno–muzyczne 
oraz utwory wokalne i prace fotograficzne. Konkurs w 
dwóch ostatnich kategoriach przeprowadzono po raz 
pierwszy w historii Festiwalu.Do XIII Festiwalu zgłosiło 
się 314 uczestników przygotowanych przez 132 
opiekunów z 56 placówek z 3 powiatów kociewskich, w 
tym:
7 przedszkoli, 31 szkół podstawowych, 13 szkół 
ponadpodstawowych i 5 placówek kulturalno-
oświatowych. W Festiwalu wzięło udział 155 
uczestników z powiatu tczewskiego, 142 ze 
starogardzkiego i 17 ze świeckiego. Zadanie 
współfinansowano ze środków Gm. M. Tczew (16000) i  
Powiatu Tczewskiego (5000).

720,81 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) 67 362,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67 362,10 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

We współpracy z Przedszkolem Nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie przeprowadzono Konkurs 
Plastyczny „Tczew słońcem malowany” w edycji „Tczew 
kwieciem otulony”.
Jury w składzie: J. Jank, B. Derbis, St. Kukowski i J. 
Landowski oceniło 23 prace konkursowe.
Uczestnicy (4-6 latkowie) reprezentowali 7 przedszkoli z 
terenu m. Tczewa: Chatka Puchatka, Tęczowe 
Przedszkole, Bajkowe, Muszelka, Jodełka, Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Przedszkole 
Publiczne Nr 8. Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce – dla uczestnika z Przedszkola nr 8;
II miejsce: - dla uczestnika z Tęczowego Przedszkola;
III miejsce: - dla uczestnika z Przedszkola Bajkowego;
III miejsce – dla uczestnika z Przedszkola Nr 8;
III miejsce – dla uczestnika z Tęczowego Przedszkola.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 
TMZT, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu - gadżety 
promocyjne, przekazane przez Prezydenta Miasta. Z 
uwagi na sytuację epidemiczną nagrody i upominki 
zostały przekazane bezpośrednio do przedszkoli.

265,77 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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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 15 562,10 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 1 992,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 992,10 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)

63 896,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

1 wydanie książki Romana Landowskiego pt. Podania, baśnie i legendy z Kociewia, Kaszub, Borów 
Tucholskich wraz z nagraniem dźwiękowym w formie audiobooka

1 005,52 zł

2 XIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 720,81 zł

3 Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych pn. Tczew słońcem malowany 265,77 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 51 800,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 63 896,08 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 466,02 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
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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. 0,5 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

6 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

62 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)

32 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 8 455,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-05-04 7



b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 455,00 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)

117,43 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

2 900,00 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

brak informacji

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

organizacji

Janusz Landowski, Eleonora 
Lewandowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-05-04

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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