
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SIEDLCE

Powiat SIEDLECKI

Ulica WESOŁA Nr domu 32 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE STARE Kod pocztowy 08-103 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 736245653

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-03-05

2010-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14120690400000 6. Numer KRS 0000349261

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

Dariusz Skiermunt prezes zarządu TAK

Janusz Kaszubowski wiceprezes zarządu TAK

Urszula Skiermunt skarbnik TAK

Marek Mielecki 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marian Pawlak przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Krzysztof Ambroziak członek komisji TAK

STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUB SPORTOWY 
"PROMETEUSZ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla:
a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób 
niepełnosprawnych/,
b/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
c/ wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży /w tym osób niepełnosprawnych/,
d/ ochrony i promocji zdrowia,
e/ wspierania oświaty, edukacji i wychowania /w tym osób 
niepełnosprawnych oraz osób z terenów o utrudnionym dostępie do 
oświaty, edukacji/,
f/ przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne 
uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez sport, wypoczynek,   
rekreację i turystykę,
g/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
h/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
j/ wspierania i rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego
k/ rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego
l/  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji 
międzypokoleniowej
ł/  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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 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 
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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 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zadania zrealizowane  przez Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce ze środków budżetu miasta Siedlce i środków własnych:
1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2020 r. /kwota dotacji 61135,24 zł UM Siedlce/.
2.Obóz sportowy w miejscu zamieszkania –  lipiec  2020– kwota 10000 zł - środki własne Stowarzyszenia
Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia
1. Prowadzenie zajęć piłka nożna dla seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób - 2020 rok
2. Prowadzenie zajęća karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób- 2020 rok
3. Prowadzenie zajęć pływania szkoleniowego na Zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 
- 60 osób -2020 rok
4. Organizacja lotów paralotniami w sekcji lotniczej – 1 grupa ok. 12 osób – 2020.
5. Zorganizowanie rejsów po Wielkich Jeziorach Mazurskich: dwa rejsy czerwiec i sierpień –  2 grupy po  10 osób –  2020.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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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

140

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Zajęcia świetlicowe całoroczne 2020
 ............................................
.............................................................................
.....
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
................................

93.19.Z 35 000,00 zł

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Organizacja obozu stacjonarnego dla dzieci w 
lipcu 2020 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................

94.99.Z 10 000,00 zł

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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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) 359 662,67 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 158 495,43 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 055,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

organizacja rejsów żeglarskich 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.......................................................

79.12.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 turystyka i krajoznawstwo

Organizacja rejsów żeglarskich Wielkie Jeziora 
Mazurskie - czerwiec i sierpień 2020 rok 
.............................................................................
.............................................................................
................
.............................................................................
.....
.............................................................................
.....
.............................................................................
.....

79.12.Z 10 000,00 zł
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86 685,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 69 223,95 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 198 112,24 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 586,38 zł

2.4. Z innych źródeł 201 167,24 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 62 507,88 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

1 Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób- 2020 rok 4 500,00 zł

2 Organizowaliśmy i prowadziliśmy całoroczne zajęcia świetlicowe 2020 - dotacja UM Siedlce w 
kwocie 61135,24 zł. Nasz wkład finansowy do tego działania wyniósł ok. 28000 zł.

28 000,00 zł

3 Obóz stacjonarny dla dzieci i młodzieży - lipiec 2020. Środki własne Stowarzyszenia - 10000 zł. 10 000,00 zł

4 Rejsy żeglarskie - czerwiec i sierpień 2020 po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Środki własne 
Stowarzyszenia- czerwiec ok. 2800 zł, sierpień ok. 6300 zł.

9 100,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

69 223,95 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

2 586,38 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:  2021-10-15 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34 647,84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 137 373,21 zł 62 507,88 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

123 847,59 zł 62 507,88 zł

3 055,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

421,50 zł

10 049,12 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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

7 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

17 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)

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

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 46 767,57 zł

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

46 767,57 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)

432,00 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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 46 767,57 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 500,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 46 267,57 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

5 260,00 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)

Wynagrodzenia nauczycieli, opiekunów i trenerów dzieci 
stanowią 100 % wynagrodzeń

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

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

1 Prowadzenie placówek 
pieczy zastępczej

Prowadzenie zajęć 
świetlicowych w 2020. Pomoc 
dzieciom w zakresie nauki, 
wychowania, dozywiania

UM Siedlce 61 135,24 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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)

Zarząd Stowarzyszenia "Prometeusz" Siedlce pracuje społecznie organizując pracę Stowarzyszenia. Największy 
nacisk kładziemy na pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci i młodzieży. W tym zakresie prowadziliśmy następujące 
działania:
1. Organizowaliśmy i prowadziliśmy całoroczne zajęcia świetlicowe 2020 - dotacja UM Siedlce w kwocie 61135,24 zł. 
Nasz wkład finansowy do tego działania wyniósł ok. 28000 zł. Podczas zajęć na świetlicy dzieci miały możliwość 
korzystania z fachowej pomocy zatrudnionych nauczycieli w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości szkolnych, 
rozwijaniu swoich zainteresowań. Prowadziliśmy zajęcia plastyczne, pogadanki patriotyczne z okazji świąt 
narodowych. Liczne wyjścia do kina, parku wodnego, kręgielni, sali zabaw z trójwymiarowymi pracami malarskimi itp. 
urozmaicały w atrakcyjny sposób pobyt w naszej świetlicy. Zapewnialiśmy dzieciom codzienny posiłek 
regeneracyjny.
2. Obóz stacjonarny dla dzieci i młodzieży - lipiec 2020. Środki własne Stowarzyszenia - 10000 zł. Działania te miały 
charakter profilaktyczny przeciw różnym uzależnieniom - od alkoholu, narkotyków, tytoniu, komputerów itp. Miały na 
celu uświadomienie uczestnikom zagrożeń związanych ze wspomnianymi uzależnieniami. W trakcie obozu 
uczestnicy mogli korzystać z takich atrakcji jak: zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, wyjścia do kina, parku 
wodnego, kręgielni, sali zabaw, parku linowego, sali zabaw z trójwymiarowymi pracami malarskimi, wyjazd na Farmę 
Iluzji.
3. Organizowaliśmy dla młodzieży i dorosłych rejsy żeglarskie - czerwiec i sierpień 2020 po Wielkich Jeziorach 
Mazurskich. Środki własne Stowarzyszenia- czerwiec ok. 2800 zł, sierpień ok. 6300 zł. Młodzież uczyła się 
samodzielności, obowiązkowości, zdobywała umiejętności własnoręcznego przygotowywania posiłków, 
utrzymywania czystości, dbałości o bezpieczeństwo.
4. Żeglarskie, ogólnodostępne pływania po siedleckim zalewie dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Maj-październik 
2020. Kwota ok. 1200 zł  - środki własne Stowarzyszenia /koszt wynajęcia placu do przechowywania jachtów, 
napraw, praca społeczna sterników, członków Stowarzyszenia. Korzystający mogli zapoznawać się z podstawami 
żeglarstwa, zasadami bezpiecznego użytkowania jachtów, zasadami bezpiecznego zachowania się nad wodą.
5. Zajęcia sekcji karate 2020. Wynajem sali - ok. 3500 zł - środki własne Stowarzyszenia.
6. Zajęcia rekreacyjne piłki nożnej 2020.
7. Działalność sekcji lotniczej - wsparcie organizacyjne i techniczne, wynajem hangaru.

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

organizacji

Dariusz Skiermunt, Janusz 
Kaszubowski, Urszula Skiermunt, 

Marek Mielecki
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

1 MOPR z up. UM Siedlce 1

2021-10-15
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