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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RUDA ŚLĄSKA

Powiat M. RUDA ŚLĄSKA

Ulica MARKOWEJ Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość RUDA ŚLĄSKA Kod pocztowy 41-709 Poczta RUDA ŚLĄSKA Nr telefonu 692328733

Nr faksu E-mail frynarkp@gmail.com Strona www http://www.rkp-rudasl.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-04-13

2008-02-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27010542200000 6. Numer KRS 0000002681

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

Stefania Krawczyk Prezes Zarządu TAK

Dorota Toboszowska Wiceprezes Zarządu TAK

Przemysław Stich Sekretarz Zarządu TAK

Ewa Wiśniowska Skarbnik TAK

Ireneusz Lutek Członek Zarządu TAK

Tomasz Pacholski członek Zarządu TAK

Łukasz Glodek 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)

RUDZKIE KONTO POMOCY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej 
pomocy osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, 
materialnie lub zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonych ubóstwem. 
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony 
praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez 
działalność oświatową i edukacyjną. Stowarzyszenie wspiera działania 
mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
marginalizacją ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób ubogich, 
bezdomnych, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, dzieci, 
młodzieży, seniorów, cudzoziemców, osadzonych oraz wszystkich, którzy 
nie potrafią sobie radzić z problemami dnia codziennego. Stowarzyszenie 
upowszechnia, organizuje i prowadzi nieodpłatną mediację jako 
polubowny sposób załatwiania sporów. organizacja działalność swoją 
kieruje również na rzecz ochrony interesów konsumentów, 
upowszechnianie równych praw kobiet i mężczyzn, a także promocję 
organizację wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi także działalność na 
rzecz dobra wspólnego poprzez oddziaływanie na świadomość 
społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego i działania na rzecz 
ochrony środowiska. Cele działania stowarzyszenia mieszczą się w obrębie 
strefy zadań publicznych, są wykonywane nieodpłatnie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adam Szykowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Żok Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Nieradzik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Glodek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Tobiszowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 - prowadzenie i promowanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, 
obywatelskiego, specjalistycznego, w tym dla osadzonych i cudzoziemców,
- edukację prawną,
- organizowanie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji oraz 
upowszechnianie idei nieodpłatnej mediacji,
- tworzenie, promowanie i realizowanie programów mających na celu 
pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
a także osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, rencistów i 
osób bezrobotnych, a także ich integrację,
- organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywną,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wiedzy 
historycznej, edukację patriotyczną, historyczną i regionalną, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
- obywatelskiej i kulturowej,
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych bezrobociem,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
promocję integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
pomiędzy społeczeństwami i społecznościami
- działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
- działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
-  wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, 
politycznych i gospodarczych,
- kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności 
łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w 
dążeniu do wielkich celów,
- promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z 
zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka, 
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- promocję i organizację wolontariatu, 
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działaność związaną z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzaleznieniom,
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi aś: 
dzialaloność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie 
kultury fizycznej i  sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji dzieci i młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie dukacji ekologicznej
-

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 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)

Nie dotyczy

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

2000

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 r Rudzkie Konto Pomocy realizowało w ramach działalności statutowej następujące działania:
1. prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej, w siedzibie Stowarzyszenia. Biuro było otwarte 3 dni w tygodniu, 
działalność biura prowadzona była przeważnie w oparciu o wolontariat doradców. Udzielano porad obywatelskich osobom, 
które z różnych względów nie mogły skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 
w ramach systemu darmowej pomocy prawnej finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
2. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w ramach programu darmowej pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkty otwarte były 4 godziny dziennie, 5 dni w 
tygodniu. Nieodpłatana pomoc świadczona była przez doradców obywatelskich oraz adwokatów. W ramach działalności 
punktów prowadzona była także nieodpłatna edukacja prawna. 
3. Realizacja działań na rzecz seniorów. Działalność tę prowadzono w ramach projektu "Senior IT" realizowanego w ramach 
wieloletniego rządowego programu "Aktywni +" oraz w ramach środków pozyskanych z gminy, na prowadzenie edukacji prawnej 
w dziennym domu pomocy społecznej "Senior Wigor". 
4. Współpraca z PUP w Rudzie Śląskiej w ramach projektu na rzecz mediacji jako metody rozwiązywania sporów pomiędzy 
stażystami a pracodawcami. Eksperci z Rudzkiego Konta POmocy konsultowali prowadzenie rozmów pomiędzy stażystami a 
pracodawcami przez pracowników PUP, a tak,ze regulamin prowadzenia mediacji.

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
Ruda Śląska oraz Biura Porad Obywatelskich w 
Rudzie Śląskiej. Punkty otwarte były 5 dni w 
tygodniu przez 4 godziny. W ramach punktów 
udzielane były bezpłatne porady przez doradców 
obywatelskich, prawników i adwokatów 
posiadających odpowiednie uprawnienia. W 
ramach działalności punktów prowadzona była 
także edukacja prawna. Opracowano darmowe 
poradniki oraz ulotki informujące o istotnych 
zagadnieniach dla osób nieporadnych życiowo.

88.99.Z 1 969,80 zł

2

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu Ruda Śląska. Punkt 
otwarty był 5 dni w tygodniu po 4 godziny. 
Porady świadczone były przez prawników oraz 
adwokatów. porady były poufne i nieodpłatne. 
W ramach działalności punktu prowadzona była 
także edukacja prawna, opracowano bezpłatne 
poradniki oraz ulotki informacyjne. Opracowano 
materiały na stronę WWW, w ramach których 
opisywano  nowości i zmiany w prawie. 
Opracowywano także temat miesiąca, w którym 
w przystępny sposób opisane zostały istotne 
zagadnienia dla osób nieporadnych życiowo.

88.99.Z 0,00 zł

3

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzenie wykładów w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej Senior-Wigor w Rudzie 
Śląskiej, realizacja projektu Senior IT. W ramach 
zadania prowadzone były wykłady oraz 
indywidualne poradnictwo z zakresu IT, prawa i 
innych problemów, z którymi mierzą się seniorzy, 
w tym kwestie konsumenckie, spadkowe, 
oszustw, obsługi urządzeń technicznych, 
telefonów, komputerów. Wykłady były 
wspomagane prezentacjami multimedialnymi. 
Przygotowane były w formie zrozumiałej i 
przystępnej dla osób starszych. Udzielano także 
odpowiedzi na pytania zadawane przez 
seniorów.

88.88.Z 0,00 zł
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1 969,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 360 869,00 zł

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) 376 489,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 361 142,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,99 zł

e) pozostałe przychody 15 346,38 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 337,00 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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

170 789,00 zł

190 080,00 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
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2.4. Z innych źródeł 13 313,57 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 1 969,80 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 969,80 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: 373 336,45 zł 1 969,80 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

360 805,00 zł 1 969,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 115,40 zł

11 416,05 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, w siedzibie stowarzyszenia. Biuro otwarte było 3 razy w 
tygodniu. Działalność prowadzona była przeważanie w oparciu o wolontariat doradców. Udzielano 
porad obywatelskich osobom, które z różnych względów nie mogły skorzystać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach systemu darmowej 
pomocy Ministerstwa Sprawiedliwośic+ic.

1 969,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

337,00 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
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 337,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
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

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

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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10 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

35 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 
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 11 014,26 zł

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

11 014,26 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

0 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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 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 11 014,26 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 11 014,26 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)

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)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz dwóch 
punktów nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

Zapewnienie dostępu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej i 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie 
powiatu m. Ruda Śląska

Powiat m. Ruda Sląska 190 080,00 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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Aktywizacja osób starszych 
2021
" Senior IT"
Powiatowy Urząd Pracy w 
Rudzie Śląskiej

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu osób w wieku 
senioralnym czyli 60 plus, 
działania wspomagające 
pozyskanie wiedzy cyfrowej
Wykonanie ekspertyzy 
metodycznej dla projektu PUP

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
społecznej

170 789,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Stefania Krawczyk - prezes Zarządu 
lub dwóch członków zarządu wspólnie Data wypełnienia sprawozdania

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

2022-10-17
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