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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 2022-11-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. PIOTRKOWSKA Nr domu 80 Nr lokalu 36

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-102 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu +48668571976

Nr faksu E-mail kontakt@domwschodni.pl Strona www www.domwschodni.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-04-10

2021-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06154463000000 6. Numer KRS 0000457665

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

Przemysław Szewczyk Prezes TAK

Agnieszka Matera Wiceprezes TAK

Mariia Kotyrlo Członek Zarządu TAK

Maciej Mirowicz Członek Zarządu TAK

Anna Szewczyk Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maciej Patrowicz Członek Stowarzyszenia TAK

Anita Sherzai Członek Stowarzyszenia TAK

STOWARZYSZENIE DOM WSCHODNI - DOMUS ORIENTALIS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz jedności chrześcijan i 
propagowanie tradycji starożytnych Kościołów Wschodnich oraz tworzenie 
dla członków i sympatyków Stowarzyszenia warunków organizacyjnych dla 
realizacji celu głównego i promowania tych postaw w społeczeństwie. 
Budujemy Dom Wschodni, aby wypełnić Ewangelie o braterstwie 
wszystkich ludzi. Budujemy Dom Wschodni, aby umacniać jedność 
Kościoła i ludzi wierzących w jednego Boga. Budujemy dom Wschodni, aby 
wesprzeć braci i siostry na Bliskim Wschodzie i być blisko cierpiących z 
powodu wojny. Nasze działania bazują na trzech etapach: spotkanie, 
poznanie, działanie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. nauki języków obcych (PKD 85.59.A)
2. upowszechniania i popularyzacji wiedzy oraz informacji przez 
organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, prelekcji i warsztatów (PKD 
    85.59.B)
3. działalności charytatywnej, w tym organizacji i promocji wolontariatu 
oraz organizacji różnych form wsparcia ludności znajdującej się w 
    w trudnej sytuacji z powodu wojny, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń
(PKD 88.99.Z)
4. organizacji różnego typu imprez , w tym kulturalnych i sportowych(PKD 
93.29.A)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

• Kurs łaciny online na facebooku Stowarzyszenia, prowadzony do maja 2021 przez księdza Przemysława Szewczyka. 
• Lekcje łaciny, odbywające się indywidualnie lub w małej grupie, w ramach Szkoły Języków Wschodu i Zachodu Rhesis, 
prowadzone przez wolontariuszkę Domu Wschodniego Annę Maciejewską. 
• Koncert "Jazz Kolęda dla Afryki", zorganizowany wspólnie z Fundacją Via Culturae pod patronatem Metropolity Łódzkiego 2 
lutego 2021 w łódzkiej katedrze. Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie. Koncert był okazją do wsparcia migrantów 
w Afryce Północnej. 
• Wspólny projekt z łódzkim Centrum Rozwoju i Terapii Camino, mający  na celu wsparcie ośrodka dla dzieci z 
niepełnosprawnością w Aleppo.
• Cisza dla Braci- modlitwa za Bliski Wschód w duchu powszechnego braterstwa, odbywająca się w siedzibie Stowarzyszenia w 
ramach spotkań grupy medytacji chrześcijańskiej. 
• Spotkanie z imigrantami z Etiopii na temat ich kultury i historii, które odbyło się 29 maja 2021 w siedzibie Stowarzyszenia. 
• Spotkanie z artystką Karoliną Hałatek na temat jej udziału w festiwalu Noor w Arabii Saudyjskiej i instalacji „Beacon”, 
zaprezentowanej  w Rijadzie, które miało miejsce 9 czerwca 2021 w siedzibie Stowarzyszenia. 
•  „Solidarni z Bejrutem”- uroczystości  2 sierpnia 2021 w łódzkiej katedrze, upamiętniające tragiczną eksplozję w Libanie. 
Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Archidiecezją Łódzką i Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
• Wykłady z cyklu „Studium Źródeł”, prowadzone przez księdza Przemysława Szewczyka, przybliżające historię chrześcijaństwa w 
Afryce Północnej. 
• Kontynuacja projektu „Wojtek pomaga”:
 Zajęcia edukacyjno-kreatywne dla Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach– 11 czerwca. 
Tydzień po zajęciach wolontariusze przeprowadzili zbiórkę.
 Zajęcia kreatywne dla klas II w oparciu o przeczytaną lekturę „Dziadek i niedźwiadek” Ł. Wierzbickiego w Szkole Podstawowej 
dla Dziewcząt „Płomień” w Katowicach- 29 września i 6 października.
 Drugie Urodziny Misia Wojtka – spotkanie i warsztaty plastyczne 
z dziećmi i nauczycielami zaangażowanymi od zeszłego roku w projekt (Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w 
Siemianowicach Śląskich- 18 października). Jako „prezent” urodzinowy dzieci zebrały i opłaciły roczne stypendium dla 
rówieśnika w ramach bejruckiej edycji „Pierwszego Kroku”.
 Zajęcia edukacyjno – kreatywne w Szkole Języków Obcych „Berliner” w Siemianowicach Śląskich- 27 listopada. Po zajęciach 
szkoła postanowiła opłacić roczne stypendium w ramach bejruckiej edycji „Pierwszego kroku”.
 Międzyprzedmiotowy projekt „Wojtek pomaga” dla klas VI i VII 

w Szkole Podstawowej „Płomień” w Katowicach- cykliczne zajęcia na lekcjach historii, plastyki i religii. Finalnym efektem 
projektu będzie powstający zbiór dwujęzycznych zadań (kart pracy) oraz opowiadanie i komiks z Misiem Wojtkiem w roli 
głównej (także dwujęzyczne). Graficznie opracowane zagadki oraz zilustrowane opowiadanie i komiks będą wykorzystywane na 
zajęciach edukacyjnych, które prowadzimy dla młodszych dzieci. Pierwsze karty pracy już otrzymują uczestnicy zajęć 
prowadzonych w innych miejscach (w sierpniu takie zagadki otrzymały dzieci w Bejrucie).
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 Cykliczna sprzedaż Misiów Wojtków, prowadzona przez Pracownię Ikon Eleusa. Całkowity dochód z Wojtków przeznaczony jest 
na działania Stowarzyszenia wspierające dzieci i rodziny (m. in. „Pierwszy Krok” czy działania YBTE). W 2021 roku pojawiły się 
trzy edycje Wojtków - 1 marca, 8 czerwca i 1 października.

2. W ramach projektów realizowanych na Bliskim Wschodzie (Liban i Syria)
• Kontynuacja projektu „Pierwszy Krok” w Aleppo, w ramach którego stypendia, pokrywające koszty edukacji, otrzymuje 320 
dzieci. Projekt „Pierwszy Krok” w Aleppo prowadzimy w oparciu o parafię katolicką (Kościół Św. Franciszka) i współpracę z ojcem 
Ibrahimem Sabbagh. Przy parafii funkcjonuje Centrum Edukacyjno-Pomocowe, udzielające wsparcia rodzinom, których dzieci 
uczęszczają do różnych aleppiańskich szkół.
• Uruchomienie projektu „Pierwszy krok” w Bejrucie, dla dzieci ze szkoły Notre Dames Des Anges na osiedlu Badaro. Dotychczas 
pomocą stypendialną zostało objętych 40 dzieci.
• Kontynuacja rekonstrukcji mieszkań w Bejrucie, zniszczonych w wyniku tragicznej eksplozji 4 sierpnia 2020. W 2021 roku prace 
remontowe objęły 23 mieszkania, pomoc w 2 szkołach oraz remont przestrzeni w kościele św. Michała.
• Kontynuacja projektu „Daj pracę” w Bejrucie- pomoc w reaktywacji miejsc pracy, poprzez prace remontowe i zakup 
niezbędnego sprzętu. W 2021 roku pomoc objęła 19 zakładów pracy.
• Dystrybucja 100 paczek żywnościowych.
• Dystrybucja ubrań dla najuboższych mieszkańców dzielnic Ain el Remmaneh/Chiyeh.
• Dystrybucja 100 piórników dla najuboższych dzieci.
• Przekazanie 35 paczek świątecznych dla dziewczynek z Domu Opieki w Cherfe.
• Wsparcie finansowe dla potrzebujących rodzin, pracowników parafii 
Św. Michała oraz Małych Sióstr z Nazaretu.
• Pomoc medyczna- przeprowadzenie badań i zajęć rehabilitacyjnych wykluczających mocne schorzenie aparatu ruchu małej 
dziewczynki o imieniu Naya.
• Wsparcie psychologiczne – terapią objęto 4 dzieci. 
• Pomoc materialna dla rodzin strażaków, poległych w eksplozji. W ramach tej pomocy wsparcie finansowe w 2021 roku 
otrzymało 11 rodzin, ponadto zakupiono plecaki z zabawkami dla dzieci.
• Aktywizacja libańskiej młodzieży, poprzez angażowanie jej w wolontariat 
w ramach YBTE- młodego zespołu wolontariuszy Domu Wschodniego 
w Bejrucie.
• Projekty ekologiczne, realizowane przez YBTE – 6 sprzątań plaży publicznej oraz 1 sprzątanie ulic w Ain El Remmaneh.
• Zajęcia kreatywno-edukacyjne dla dzieci, prowadzone w Bejrucie przez YBTE (5 serii warsztatów w ramach projektu „Wojtek 
pomaga”, gry i zabawy w Parku Chiyeh połączone z dystrybucją 100 piórników dla najuboższych dzieci, warsztaty z okazji Dnia 
Św. Barbary w Parku Chiyeh i w kościele Św. Michała, zajęcia świąteczne w kościele Św. Michała i w Domu dla Dziewcząt w 
Cherfe)
• Wsparcie materialne dla dziennego centrum edukacyjno-terapeutycznego 
dla dzieci z niepełnosprawnością w Aleppo.

3. W ramach projektów realizowanych w Afryce Północnej (Tunezja)

• Dom dla migrantów - wynajem domu w dzielnicy Tunis Soghra, zamieszkanego na stałe przez trzech wolontariuszy i na różny 
okres czasu przez 17 innych afrykańskich migrantów, jako schronienie. W 2021 zakupiono do domu trzy łóżka (w tym dwa 
piętrowe) oraz przeprowadzono drobne remonty.
• Pomoc doraźna – zakup urządzeń grzewczych do mieszkań, koców oraz paczek z żywnością i środkami higieny.
• Organizowanie grupy wspierającej „Przyjaciele Afryki” – stałe wsparcie polskich Darczyńców.
• Działania kulturowe i medialne
▪w styczniu 2021 roku zrealizowano nagranie piosenki z musicalu Metro „Uciekali” oraz wideoklipu w wykonaniu chóru parafii 
św. Joanny d’Arc w Tunisie. 
▪we wrześniu zorganizowano w Tunezji IV edycję konkursu polskiej piosenki     dla cudzoziemców „You can sing it!”.
▪Podczas roku realizacji projektów pomocowych na rzecz migrantów w Tunezji powstały liczne artykuły i materiały filmowe w 
różnych mediach (TVP, „Niedziela”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wyborcza”, „Przewodnik katolicki”).
• Legalizacja filii Stowarzyszenia – sfinalizowanie prac nad statutem tworzonego lokalnego Stowarzyszenia „Fraternite 
Universelle”, które docelowo ma być naszym partnerem na terenie Tunezji. Głównym celem tworzonego stowarzyszenia jest 
działanie na rzecz integracji społecznej i braterskich postaw współpracy i porozumienia między ludźmi różnych narodowości, 
kultur i religii. Według planu stowarzyszenie powinno zostać zalegalizowane w pierwszej połowie 2022 roku.
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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)

Brak innych odbiorców niż wymienieni w p. 2.1.

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

1500

23

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-11-25 4



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

• Kurs łaciny online na Facebooku 
Stowarzyszenia, prowadzony do maja 2021 przez 
księdza Przemysława Szewczyka. 
• Lekcje łaciny, odbywające się indywidualnie 
lub w małej grupie, w ramach Szkoły Języków 
Wschodu i Zachodu Rhesis, prowadzone przez 
wolontariuszkę Domu Wschodniego Annę 
Maciejewską.
- Wykłady z cyklu „Studium Źródeł”, prowadzone 
przez księdza Przemysława Szewczyka, 
przybliżające historię chrześcijaństwa w Afryce 
Północnej.  
 Zajęcia edukacyjno – kreatywne w Szkole 
Języków Obcych „Berliner” w Siemianowicach 
Śląskich- 27 listopada 2021 r.  
Międzyprzedmiotowy projekt „Wojtek pomaga” 
dla klas VI i VII 
w Szkole Podstawowej „Płomień” w Katowicach- 
cykliczne zajęcia na lekcjach historii, plastyki i 
religii. Finalnym efektem projektu będzie 
powstający zbiór dwujęzycznych zadań (kart 
pracy) oraz opowiadanie i komiks z Misiem 
Wojtkiem w roli głównej (także dwujęzyczne). 
Graficznie opracowane zagadki oraz 
zilustrowane opowiadanie i komiks będą 
wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych, 
które prowadzimy dla młodszych dzieci. 
Pierwsze karty pracy już otrzymują uczestnicy 
zajęć prowadzonych w innych miejscach (w 
sierpniu takie zagadki otrzymały dzieci w 
Bejrucie).

• Zajęcia kreatywno-edukacyjne dla dzieci, 
prowadzone w Bejrucie przez YBTE (5 serii 
warsztatów w ramach projektu „Wojtek 
pomaga”, gry i zabawy w Parku Chiyeh.

85.59.A 0,00 zł
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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

2 działalność charytatywnej

• Kontynuacja projektu „Pierwszy Krok” w 
Aleppo, w ramach którego stypendia, 
pokrywające koszty edukacji, otrzymuje 320 
dzieci. Projekt „Pierwszy Krok” w Aleppo 
prowadzimy w oparciu o parafię katolicką 
(Kościół Św. Franciszka) i współpracę z ojcem 
Ibrahimem Sabbagh. Przy parafii funkcjonuje 
Centrum Edukacyjno-Pomocowe, udzielające 
wsparcia rodzinom, których dzieci uczęszczają do 
różnych aleppiańskich szkół.
• Uruchomienie projektu „Pierwszy krok” w 
Bejrucie, dla dzieci ze szkoły Notre Dames Des 
Anges na osiedlu Badaro. Dotychczas pomocą 
stypendialną zostało objętych 40 dzieci.
• Kontynuacja rekonstrukcji mieszkań w 
Bejrucie, zniszczonych w wyniku tragicznej 
eksplozji 4 sierpnia 2020. W 2021 roku prace 
remontowe objęły 23 mieszkania, pomoc w 2 
szkołach oraz remont przestrzeni w kościele św. 
Michała.
• Kontynuacja projektu „Daj pracę” w Bejrucie- 
pomoc w reaktywacji miejsc pracy, poprzez 
prace remontowe i zakup niezbędnego sprzętu. 
W 2021 roku pomoc objęła 19 zakładów pracy.
• Dystrybucja 100 paczek żywnościowych.
• Dystrybucja ubrań dla najuboższych 
mieszkańców dzielnic Ain el Remmaneh/Chiyeh.
• Dystrybucja 100 piórników dla najuboższych 
dzieci.
• Przekazanie 35 paczek świątecznych dla 
dziewczynek z Domu Opieki w Cherfe.
• Wsparcie finansowe dla potrzebujących rodzin, 
pracowników parafii 
Św. Michała oraz Małych Sióstr z Nazaretu.
• Pomoc medyczna- przeprowadzenie badań i 
zajęć

88.99.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

• Koncert "Jazz Kolęda dla Afryki", 
zorganizowany wspólnie z Fundacją Via Culturae 
pod patronatem Metropolity Łódzkiego 2 lutego 
2021 w łódzkiej katedrze. Partnerem wydarzenia 
było Województwo Łódzkie. Koncert był okazją 
do wsparcia migrantów w Afryce Północnej. 
• Spotkanie z imigrantami z Etiopii na temat ich 
kultury i historii, które odbyło się 29 maja 2021 
w siedzibie Stowarzyszenia. 
• Spotkanie z artystką Karoliną Hałatek na temat 
jej udziału w festiwalu Noor w Arabii Saudyjskiej 
i instalacji „Beacon”, zaprezentowanej  w 
Rijadzie, które miało miejsce 9 czerwca 2021 w 
siedzibie Stowarzyszenia.
▪w styczniu 2021 roku zrealizowano nagranie 
piosenki z musicalu Metro „Uciekali” oraz 
wideoklipu w wykonaniu chóru parafii św. 
Joanny d’Arc w Tunisie. 
▪we wrześniu zorganizowano w Tunezji IV edycję 
konkursu polskiej piosenki     dla cudzoziemców 
„You can sing it!”.

93.29.A 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 354 644,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 354 644,26 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 354 644,26 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

0,00 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 0,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 121 919,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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: 381 961,58 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

232 724,56 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

149 237,02 zł

0,00 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

354 644,26 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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-11-25 8



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)

3 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)

2,05 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

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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2.1. Organizacja posiada członków

20 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 74 794,89 zł

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

74 794,89 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)  

2 493,16 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)

8 osób

w 
tym:

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

3 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

74 794,89 zł

74 794,89 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 74 794,89 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)

Brak

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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

4 210,18 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Brak informacji uzupełniających

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Przemysław Szewczyk lub Agnieszka 
Matera oraz Maciej Mirowicz lub Mariia 

Kotyrlo lub Anna Szewczyk
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-11-25
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