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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. 
KLUB SPORTOWY "PROMETEUSZ"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat SIEDLECKI

Gmina SIEDLCE Ulica WESOŁA Nr domu 32 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE 
STARE

Kod pocztowy 08-103 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 517729485

Nr faksu E-mail prometeusz-
siedlce@wp.pl

Strona www www.prometeuszsks.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14120690400000 6. Numer KRS 0000349261
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Dariusz Skiermunt - prezes Zarządu, Janusz Kaszubowski - 
wiceprezes Zarządu, Urszula Skiermunt - skarbnik, Marek Mielecki - 
członek Zarządu

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

Marian Pawlak - przewodniczący, Ewa Kaszubowska - członek, 
Krzysztof Ambroziak - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym osób 
niepełnosprawnych/,
b/ upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet  i mężczyzn,
c/ wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży /w tym osób niepełnosprawnych/,
d/ promocja zdrowia,
e/ wspieranie oświaty, edukacji, wychowania i sztuki,
 f/ przeciwdziałanie patologiom społecznym(alkoholizm, 
narkomania) i chorobom  
   cywilizacyjnym przez sport, rekreację i turystykę,
g/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, 
    także działań wspomagających rozwój demokracji,
h/ działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
i/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
j/ wspieranie i rozwój ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego.
k/ rozwój i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego
l/  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji 
międzypokoleniowej
ł/  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

do punktu 2/a - finansowanie budowy i remontów obiektów 
sportowych oraz ich utrzymanie,   
       finansowanie płac trenerów prowadzących zajęcia sportowe, 
zakup sprzętu sportowego,  
       wspieranie finansowe sportowców poprzez fundowanie, 
stypendiów, dożywiania i zapomóg,   
       organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizację i 
dofinansowanie wycieczek, 
       imprez sportowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
dofinansowanie kosztów dojazdów na  
       zajęcia sportowe i turnieje, krzewienie kultury fizycznej wśród 
młodzieży, uczestniczenie w  
       imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego 
kraju, a także poza jego granicami,  
       przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole 
takimi jak: chuligaństwo,  
       alkoholizm, narkomania, poprzez organizowanie imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży oraz  
       wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji, kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru 

Druk: MPiPS 2



10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

       i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych Klubu, wystawianie  
       zawodników w systemach rozgrywek z zachowaniem 
odpowiednich przepisów i procedur,   
       finansowanie, dofinansowanie, organizacja szkoleń i 
kierowanie na szkolenia związane ze   
       sportem np. szkolenia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie, 
związane z utrzymaniem 
       i prowadzeniem Klubu i jego obiektów sportowych itp.
        do punktu 2/b - organizowanie konkursów, odczytów, akcji 
informacyjnych/wydawnictwa, TV,  
       prasa/, wykładów, zajęć/w tym sportowych/, szkoleń 
propagujących równouprawnienie kobiet  
       itp., organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży/ w tym 
sportowych/, szkoleń i kursów w tym  
       wyjazdowych zwiększających poziom ich kwalifikacji 
potrzebnych do osiągania sukcesów w 
       życiu społecznym i zawodowym, itp.
       do punktu 2/c - organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i 
krajoznawczych, rejsów, 
       spływów, warsztatów, konkursów, kursów instruktorskich i 
przewodnickich, odczytów, 
       wykładów, pogadanek, szkoleń itp. propagujących rozwój 
krajoznawstwa, itp.
       do punktu 2/d - organizowanie odczytów, konkursów, akcji 
informacyjnych /wydawnictwa,  
       TV, prasa/, wykładów, szkoleń itp., propagujących zdrowy tryb 
życia oraz zasad zdrowego 
       odżywiania, wydawanie publikacji /broszur, folderów, książek, 
itp./, udostępnianie możliwości  
        praktycznej realizacji tych zasad przez udział w warsztatach, 
festynach, całorocznych zajęciach   
        praktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie 
łączących teorię z praktyką /w tym łączenie 
       z różnymi potrzebnymi formami ruchu/, itp.
       do punktu 2/e - organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, 
wyjazdów na wystawy, zajęć  
        praktycznych, plenerów, wystaw itp., wspieranie i wydawanie 
publikacji /broszur, folderów, 
        książek,  itp./, podnoszących poziom wiedzy i umiejętności 
wynikających z aktualnego 
        zapotrzebowania społecznego, budowę i utrzymywanie 
placówek oświatowych, wychowania i 
        sztuki, prowadzenie świetlic, zakup materiałów informacyjnych 
i szkoleniowych, itp., 
       finansowanie płac instruktorów, wykładowców, opiekunów i 
nauczycieli.
       do punktu 2/f - organizowanie odczytów, wykładów, akcji 
informacyjnych /wydawnictwa, TV, 
        prasa/, zajęć / w tym sportowych /, wycieczek, warsztatów i 
szkoleń pomagających w walce z 
        patologiami, wychodzeniem z uzależnień, udostępnienie 
dzieciom i młodzieży rodzin 
       zagrożonych patologiami możliwości udziału dzieci, we 
wszelkich zajęciach organizowanych         
       przez Stowarzyszenie /w tym sportowych, wypoczynkowych, 
krajoznawczych itp./,
        do punktu 2/g - organizowanie odczytów, wykładów, akcji 
informacyjnych itp., akcji na rzecz 
        upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, także działań 
        wspomagających rozwój demokracji na poziomie lokalnym i 
ogólnokrajowym, pomoc 
        i wspieranie społeczeństwa w wystąpieniach do władz w 
zakresie dostrzeganych przez 
        społeczność zagrożeń i nieprawidłowości w ochronie praw 
człowieka oraz swobód 
        obywatelskich, także działań wspomagających rozwój 
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demokracji, organizacja 
        happeningów i manifestacji/zalegalizowanych/ wyrażających 
protest, niepokój lub 
        zauważone przez społeczność lokalną zagrożenia skierowane 
do odpowiednich władz, 
        mediów, pozostałych członków demokratycznej wspólnoty itp. 
pomoc w organizacji akcji 
        wyboru i rekomendowania niezależnych przedstawicieli 
społeczeństwa do odpowiednich władz     
        i sprawowania stanowisk administracyjnych i społecznych 
celem reprezentowania społeczności 
        w odpowiednich strukturach dla lepszego wykonywania woli 
społeczeństwa lokalnego we 
        wszystkich sferach życia społecznego, formalne wystawianie i 
zgłaszanie kandydatów   
        wyłonionych przez społeczeństwo do ogłaszanych wyborów, 
konkursów itp., prowadzenie   
       informacyjnego, niezależnego internetowego portalu 
społecznościowego ukierunkowanego na   
       potrzeby lokalnej społeczności, itp.
       do punktu 2/h - organizowanie odczytów, wykładów, akcji 
informacyjnych, akcji na  
        rzecz osiągnięcia konkretnych legalnych celów przez 
wspólnoty i społeczność lokalną, 
       zajęć i szkoleń wspomagających rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, organizacja      
       happeningów i manifestacji/zalegalizowanych/ wyrażających 
opinie oraz wolę wspólnot    
       i społeczności lokalnych wobec władz, mediów itp., pomoc w 
organizacji akcji wyboru 
       i rekomendowania niezależnych przedstawicieli społeczeństwa 
do odpowiednich władz 
 i sprawowania stanowisk administracyjnych i społecznych celem 
reprezentowania  
 społeczności w odpowiednich strukturach władzy dla lepszego 
wykonywania woli społeczeństwa  
 lokalnego we wszystkich sferach życia społecznego, formalne 
wystawianie  i zgłaszanie 
       kandydatów wyłonionych przez społeczeństwo do ogłaszanych 
wyborów, konkursów itp.,  
       prowadzenie informacyjnego, niezależnego internetowego 
portalu społecznościowego  
       ukierunkowanego na potrzeby lokalnej społeczności, 
wspieranie społeczności w wystąpieniach do   
       władz pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym, 
itp. we wszelkich sferach życia 
      społecznego.
      do punktu 2/i - organizowanie odczytów, wykładów, akcji 
informacyjnych, zajęć,              
       szkoleń, wyjazdów, wycieczek, festynów integracyjnych, 
rejsów, rajdów, spływów, itp., 
       pomagających w walce z niepełnosprawnością, łagodzeniem 
jej skutków, udostępnienie dzieciom, 
       młodzieży i dorosłym wszelkich form zajęć /w tym sportowych/ 
organizowanych przez 
       Stowarzyszenie, pomoc w rozwiązywaniu problemów grup i 
osób indywidualnych 
       /niepełnosprawnych/ związanych z utrudnieniami w realizacji 
zainteresowań i kariery zawodowej, 
       rozwiązywaniem problemów życiowych osób 
niepełnosprawnych, itp.
       do punktu 2/j - organizowanie odczytów, wykładów, 
warsztatów, kursów zawodowych, 
 akcji informacyjnych i promocyjnych/wydawnictwa, TV, prasa/, 
zajęć, szkoleń itp., na rzecz   
       rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, usuwanie skutków  
 zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, organizacja 
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happeningów i manifestacji   
 /zalegalizowanych/ wspierających rozwój świadomości 
ekologicznej lub obrony przed 
        negatywnymi skutkami działalności człowieka, organizowanie 
zajęć, wycieczek, festynów 
        integracyjnych, wycieczek edukacyjnych, rejsów, rajdów, 
spływów, itp
       do punktu 2/k - organizowanie wyjazdów, warsztatów, 
konkursów, kursów, odczytów,  
       wykładów, pogadanek, szkoleń itp., propagujących rozwój 
sztuki i kultury, ochrony dóbr 
        kultury i dziedzictwa narodowego, wydawanie publikacji 
/broszur, folderów, książek, itp.
        wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem i ochroną 
kultury i sztuki, wspieranie akcji 
         związanych z rozwojem sztuki i kultury, ochroną dóbr, kultury i 
dziedzictwa narodowego
       do punktu 2/l - organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i 
krajoznawczych oraz   
       szkoleniowych, warsztatów, konkursów, kursów, zajęć 
międzypokoleniowych / w tym  
       sportowych / odczytów, wykładów, pogadanek, szkoleń itp., 
propagujących działania na   
       rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji 
międzypokoleniowej
       do punktu 2/ł - organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i 
krajoznawczych, zajęć  
        całorocznych, warsztatów, festynów, konkursów, kursów, 
odczytów, wykładów, pogadanek i 
        szkoleń, akcji informacyjnych i promocyjnych /wydawnictwa, 
TV, prasa/ itp., propagujących 
        działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony 
        praw dziecka, wspieranie finansowe dzieci i rodzin poprzez 
fundowanie, stypendiów, dożywiania  
        i zapomóg, organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, 
organizację i dofinansowanie   
        wycieczek, imprez sportowych i wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży, dofinansowanie kosztów  
       dojazdów na zajęcia sportowe i turnieje, krzewienie kultury 
fizycznej wśród młodzieży,   
       uczestniczenie w  imprezach sportowych organizowanych na 
obszarze całego kraju,

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Zrealizowane zadania publiczne w 2012 r.:
1. Obóz sportowy w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.- /UM Siedlce / - 
Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 
(formy stacjonarne) - kwota dotacji 3000zł.
2.  Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2012 r. / UM Siedlce - kwota 
dotacji 10000zł/.
3.  Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu 
wolnego - bez używek (np. programy sportowe, rekreacyjne, kulturalne). 
Program sportowy  – „Wolny czas bez używek” – nauka pływania /dwie grupy/, 
piłka nożna /trzy grupy/, łucznictwo /jedna grupa/, pływania na jachtach 
żaglowych /jedna grupa/, w terminie 01.05.2012 - 31.11.2012 - /Zarząd 
Województwa Mazowieckiego/ - kwota dotacji 25000zł/.
4.  Organizacja wypoczynku w okresie wakacji – lipiec 2012 r. - kwota dotacji 
4000zł
5. Spływ kajakowy w okresie sierpień 2012 r. - UM Siedlce / - kwota dotacji 
2000zł/
6.  I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną -  Siedlce 2012 - 17.10.2012 r. - /UM Siedlce - kwota dotacji 1500zł
7.  II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 - 18.11.2012 r. - /UM Siedlce - 
kwota
dotacji 2000zł.
8.  Wydanie Foldera Organizacji Pozarządowych - Siedlce 2012. marzec – 
grudzień 2012 r.- /UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł.
Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia:
1. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką - luty – czerwiec 
2012 r. – 
grupa 15 osób.
2. Nauka pływania – październik  –grudzień 2012 r. –  grupa 15 osób / egzamin 
na kartę 
pływacką koniec lutego 2013 r.
3. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w 
 tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.
4. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.
5. Organizacja siedmiu wyjazdów na zawody, mityngi, spartakiady i turnieje w 
ramach 
 Sekcji Olimpiad Specjalnych „Prometeusz” Siedlce – wsparcie w pokryciu 
kosztów 
 transportu UM Siedlce.
6. Kurs na certyfikat umiejętności żeglarskich ISSA – luty-sierpień 2012.
Pisma potwierdzające przyjęcie sprawozdań i rozliczenie dotacji opublikowane 
są na stronie www.prometeuszsks.pl w zakładce Sprawozdania z działalności / 
Rozliczenie dotacji.
IV. Pomoc innym organizacjom: /w 2012 r./:
1. Festyn rodzinny Broszków maj 2012 r. - pokaz i strzelania łucznicze.
2. Dni Integracji  UP-H Siedlce czerwiec 2012 r. - pokaz i strzelania łucznicze.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

400

10

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)
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Zrealizowane zadania publiczne w 2012 r.:
1. Obóz sportowy w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.- /UM 
Siedlce / - Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 
okresie ferii zimowych (formy stacjonarne) - kwota dotacji 3000zł.
2.  Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2012 r. / UM 
Siedlce - kwota dotacji 10000zł/.
3.  Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących 
organizację czasu wolnego - bez używek (np. programy sportowe, 
rekreacyjne, kulturalne). Program sportowy  – „Wolny czas bez 
używek” – nauka pływania /dwie grupy/, piłka nożna /trzy grupy/, 
łucznictwo /jedna grupa/, pływania na jachtach żaglowych /jedna 
grupa/, w terminie 01.05.2012 - 31.11.2012 - /Zarząd 
Województwa Mazowieckiego/ - kwota dotacji 25000zł/.
4.  Organizacja wypoczynku w okresie wakacji – lipiec 2012 r. - 
kwota dotacji 4000zł
5. Spływ kajakowy w okresie sierpień 2012 r. - UM Siedlce / - 
kwota dotacji 2000zł/
6.  I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną -  Siedlce 2012 - 17.10.2012 r. 
- /UM Siedlce - kwota dotacji 1500zł
7.  II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 - 18.11.2012 r. - 
/UM Siedlce - kwota
dotacji 2000zł.
8.  Wydanie Foldera Organizacji Pozarządowych - Siedlce 2012. 
marzec – grudzień 2012 r.- /UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł.
Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia:
1. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką - 
luty – czerwiec 2012 r. – 
grupa 15 osób.
2. Nauka pływania – październik  –grudzień 2012 r. –  grupa 15 
osób / egzamin na kartę 
pływacką koniec lutego 2013 r.
3. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia 
pozalekcyjne 2 razy w 
 tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.
4. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 
osób w roku 2012.
5. Organizacja siedmiu wyjazdów na zawody, mityngi, spartakiady 
i turnieje w ramach 
 Sekcji Olimpiad Specjalnych „Prometeusz” Siedlce – wsparcie w 
pokryciu kosztów 
 transportu UM Siedlce.
6. Kurs na certyfikat umiejętności żeglarskich ISSA – luty-sierpień 
2012.
Pisma potwierdzające przyjęcie sprawozdań i rozliczenie dotacji 
opublikowane są na stronie www.prometeuszsks.pl w zakładce 
Sprawozdania z działalności / Rozliczenie dotacji.
IV. Pomoc innym organizacjom: /w 2012 r./:
1. Festyn rodzinny Broszków maj 2012 r. - pokaz i strzelania 
łucznicze.
2. Dni Integracji  UP-H Siedlce czerwiec 2012 r. - pokaz i 
strzelania łucznicze.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

85.51.Z

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

1. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
2. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

73.11.Z

58.19.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo
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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 wyników / zysków 
i strat) 216,376.23 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,800.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 4,530.12 zł

4. Przychody z działalności finansowej 440.93 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 102,079.30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 63,747.49 zł

0.00 zł

0.00 zł

63,747.49 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,533.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,533.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 39,245.36 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 1,710.55 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 1,710.55 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 102,079.30 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 171,017.73 zł 85,929.30 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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

68,509.14 zł 20,737.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

2,819.57 zł

99,187.59 zł 62,191.50 zł

1 Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, do świetlicy dla dzieci 35,146.93 zł

2 Bilety wstępu na pływalnię i czarter jachtów do szkolenia i rejsu żeglarskiego 15,000.00 zł

3 Płace instruktorów dofinansowanie wkładu własnego - realizacja zadań publicznych 42,659.58 zł

4 Dożywianie dzieci i młodzieży 5,000.00 zł
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w tym :

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

3,257.00 zł 3,000.00 zł

64.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

15.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

9.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

3.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób
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1.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

1.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 71,804.64 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71,804.64 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

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 71,804.64 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

647.82 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,054.54 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,200.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9,560.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Członek zarządu pobiera wynagrodzenie za czynności 
opiekuna, trenera i instruktora dzieci (uprawnionego), a nie 
z tytułu udziału w organach jednostki.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych pkt 59 ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Obóz sportowy w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.- /UM Siedlce / 3,000.00 zł

2 Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2012 r. / UM Siedlce/ 10,000.00 zł

3 Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu wolnego - bez 
używek - /Zarząd Województwa Mazowieckiego/

25,000.00 zł

4 Organizacja wypoczynku w okresie wakacji – lipiec 2012 r - /UM Siedlce/ 4,000.00 zł

5 Spływ kajakowy w okresie sierpień 2012 r. - /UM Siedlce / 2,000.00 zł

6 I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 
 Siedlce 2012 - 17.10.2012 r. - /UM Siedlce/

1,500.00 zł

7 II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 - 18.11.2012 r. - /UM Siedlce/ 2,000.00 zł

8 Wydanie Foldera Organizacji Pozarządowych - Siedlce 2012 - /UM Siedlce/ 10,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Druk: MPiPS 15



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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Dariusz Skiermunt - prezes Zarządu, Paweł Mileszczyk księgowy - 10.07.2013 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Ustalenie sposobu i prawidłowości wykorzystania 
środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 
roku 2011 na zadanie: "Organizacja I 
Siedleckiego Turnieju

UM Siedlce 2012-12-04

Druk: MPiPS 16


