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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ZGIERZ

Powiat ZGIERSKI

Ulica UL. DŁUGA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość ZGIERZ Kod pocztowy 95-100 Poczta ZGIERZ Nr telefonu 661461145

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@ezg.info.pl Strona www www.ezg.info.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-02-26

2020-09-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10084515400000 6. Numer KRS 0000350060

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

Adrian Skoczylas Prezes Stowarzyszenia TAK

Maciej Rubacha Wiceprezes 
Stowarzyszenia

TAK

Szymon Matusiak Skarbnik Stowarzyszenia TAK

Jakub Kwiatkowski Sekretarz 
Stowarzyszenia

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

Dagmara Leszczyńska Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Mateusz Słowiński Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Mikołaj Walczak Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

"STOWARZYSZENIE EZG"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
1) podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i 
artystycznych oraz wspieranie rozwoju oświaty w mieście i powiecie;
2) rozwój i promocja Miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym ich 
historycznego dziedzictwa i lokalnej turystyki;
3) działanie na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli w życiu 
samorządu lokalnego i regionalnego, w tym współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu praw 
obywatelskich;
4) przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu 
na płeć, orientację seksualną, status społeczny i niepełnosprawność, w 
tym promocja szacunku dla odmienności i słabszych;
5) działanie na rzecz wsparcia i rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności 
pozytywnie wyróżniającej się i wybitnie uzdolnionej;
6) promowanie i organizowanie wolontariatu w społeczności lokalnej;
7) wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi na lokalnym rynku 
pracy;
8) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu 
bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom i przemocy 
wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży;
9) działanie na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów;
10) kształtowanie postaw proekologicznych wśród obywateli, 
promowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej oraz 
zrównoważonego transportu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej 
w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych 
form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia i 
integracji środowisk zainteresowanych jego realizacją;
2) organizację imprez kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i 
teatralnych, wieczorów autorskich, wystaw, itp.) oraz upowszechnianie 
dokonań artystycznych i kulturotwórczych;
3) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i powiatu zgierskiego, 
w tym współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, 
sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu;
4) prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, tłumaczeniowej i 
wydawniczej;
5) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl i internetowego 
Radia EZG;
6) prowadzenie Klubu Aktywnej Młodzieży EZG;
7) pomoc stypendialną oraz wsparcie rzeczowe dla dzieci i młodzieży;
8) podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu 
Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej w 
szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych 
form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia i 
integracji środowisk zainteresowanych jego realizacją;
2) organizację imprez kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i 
teatralnych, wieczorów autorskich, wystaw, itp.) oraz upowszechnianie 
dokonań artystycznych i kulturotwórczych;
3) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i powiatu zgierskiego, 
w tym współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, 
sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu;
4) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl i internetowego 
Radia EZG;
5) prowadzenie Klubu Aktywnej Młodzieży EZG;
6) podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie EZG w roku 2021 realizowało zadania statutowe poprzez przeprowadzanie projektów dofinansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, organizację zbiórek publicznych oraz licznych akcji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych 
skierowanych do mieszkańców Zgierza, w szczególności młodzieży.
1. Radio EZG
Wśród audycji radiowych prezentowane były audycje muzyczne, młodzieżowe i rozrywkowe epizodycznie lub wedle stałej 
ramówki. W 2021 r. powstało blisko 100 audycji z projektów „Odkrywając Zgierz” oraz „Medialni Seniorzy”. Wśród tytułów 
audycji powstałych w tym czasie należy wymienić: „House Selection”, „Fleszka”, „Kulturalnik”, „Bit się zgadza”, „Ale lamus”, 
„Medialni seniorzy”. W kwietniu 2021 r. odbył się konkurs „Poznaj siłę swojego głosu”, będący formą rekrutacji nowych osób do 
grona redakcji.
2. Klub Aktywnej Młodzieży EZG
Klub Aktywnej Młodzieży działa jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia. Celem Klubu jest promocja idei wolontariatu 
wśród młodzieży, a także organizowanie aktywnego działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej 
współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi. W roku 2021 wolontariusze KAM-u 
zrealizowali i wzięli udział w akcjach: sprzątanie świata, gra miejska „Porwanie w starym Zgierzu” oraz „Paka dla Uczniaka”. W 
październiku Klub realizował projekt „Przyrodnicza KAMpania” mający na celu prowadzenie korepetycji z przedmiotów ścisłych 
dla potrzebujących uczniów oraz warsztaty przyrodnicze.
3. Projekty dofinansowane ze środków samorządowych i ogólnopolskich:
3.1. „Odkrywając Zgierz”
To kolejny projekt z tego cyklu dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza oraz powiatu zgierskiego, mający na celu popularyzację 
lokalnej kultury i historii oraz upowszechnianie wydarzeń artystycznych w Zgierzu. Wśród działań realizowanych w roku 2021 
znalazły się systematyczne warsztaty modelarskie, dziennikarskie, DJ-skie i foto-turystyczne (Maciej Rubacha), warsztaty online 
z tworzenia audycji oraz spacery historyczne (10 spotkań turystycznych). Zrealizowano konkurs „Zgierz Ma Talent 2021” z 
udziałem 10 osób. Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz, wartość dotacji w 2021 roku wyniosła 25 tys. 
zł; wartość dofinansowania z Powiatu Zgierskiego to 2 tys. zł, z kolei wkład własny finansowy wyniósł ok. 5 tys. zł.
3.2. „Medialni Seniorzy”
Cykl projektów realizowanych z budżetu Miasta Zgierza służący aktywizacji społecznej seniorów. Celem zadania „Medialny 
seniorzy” było powstanie 25 audycji skierowanych do osób ze środowiska trzeciego wieku oraz 10 filmów edukacyjnych 
podejmujących tematykę korzystania z nowoczesnych technologii. Wartość projektu to blisko 6 tys. zł.
3.3. „Aktywna Młodzież – małe kroki”
Projekt dofinansowany na kwotę 27 tys. euro (wartość wydatkowana w 2021 roku to ok. 102 tys. zł) z dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG (tzw. Funduszy Norweskich). Realizacja rozpoczęła się w 
styczniu 2021 r. Celem projektu była aktywizacja obywatelska młodzieży oraz wzmocnienie ich kompetencji liderskich. Wśród 
działań znalazły się moduły: 1) wsparcie organizacyjne samorządów uczniowskich i młodzieżowej rady poprzez badania 
ankietowe i zakupy sprzętowe; 2) Akademia Młodych Liderów i Liderek (warsztaty wyjazdowe i stacjonarne dla grupy ok. 20 
młodych zgierzan – członków samorządów i wolontariuszy z zakresu bycia liderem/liderką, motywowania grupy, komunikacji, 
projektowania i organizacji pracy w zespole; 3) Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne (realizacja 10 miniprojektów zgłoszonych przez 
uczniów zgierskich szkół w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, kultury, sportu, edukacji i ekologii za kwotę 1000 zł każdy 
przy wsparciu ekspertów i młodych liderów/liderek), 4) warsztaty obywatelskie „Nasze miasto Zgierz” w szkołach (łącznie 40 
warsztatów). Ponadto w ramach rozwoju instytucjonalnego w projekcie dofinansowano promocję pozyskiwania przez 
Stowarzyszenie 1%, warsztaty z fundraisingu i badania fokusowe w temacie działalności gospodarczej. Działania projektowe 
trwały do lutego 2022 r.
4. Pozostałe działania i akcje:
4.1. Zbiórka publiczna „Paka dla Uczniaka”
Cykliczna akcja Stowarzyszenia organizowana na przełomie sierpnia i września. Celem XI edycji (nr 2021/2015/OR) była zbiórka 
środków pieniężnych oraz darów rzeczowych w celu wsparcia aktywnej i zdolnej zgierskiej młodzieży. Piknik w ramach akcji w 
2021 roku miał miejsce na boiskach ośrodka wypoczynkowego Malinka. W programie znalazł się turniej siatkówki, a także 
koszykówki z udziałem zgierskich artystów, nauczycieli i polityków. Ponadto miał miejsce grill, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty 
modelarskie oraz koncert uczestników i laureatów konkursu „Zgierz Ma Talent”. Łączne przychody zbiórki publicznej w 2021 r. 
wyniosły blisko 1900 zł.
4.2. Zgierska Parada Niepodległości
Śladem poprzednich lat, zorganizowaliśmy z okazji 11 listopada Zgierską Paradę Niepodległości jako element miejskich 
obchodów Święta Niepodległości. Członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze zapraszali mieszkańców Miasta Zgierza do 
wspólnego przejścia z biało-czerwoną flagą, udostępniali także patriotyczne gadżety, kotyliony i balony. Udział w Paradzie 
wzięło kilkaset osób z całego miasta. Akcja odbyła się w partnerstwie z ZHP Hufiec Zgierz, Muzeum Miasta Zgierza oraz 
Urzędem Miasta Zgierza.
5. Członkostwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Reprezentantami naszej organizacji w ROP MZ są: Adrian Skoczylas oraz Maciej Rubacha, którzy uczestniczyli w cyklicznych 
spotkaniach Rady oraz Komisjach konkursowych opiniujących wnioski w otwartych konkursach ofert.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  3



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)

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

5000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

6. Udział w szkoleniach i wymianach międzynarodowych
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w kilku szkoleniach z wolontariatu organizowanych przez Regionalne Centrum 
Wolontariatu „Centerko”, ponadto w warsztatach „Efektywne NGO 2” oraz w Programie „Menedżerowie NGO PROMENGO” 
prowadzonym przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.
7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
Stowarzyszenie na bieżąco składa wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m. in. z programu Patriotyzm Jutra, 
funduszy ministerialnych (NOWEFIO, PROO), norweskich (program Aktywni Obywatele), lokalnych – Gmina Miasto Zgierz i 
powiat zgierski. Celem jest rozwinięcie działalności Stowarzyszenia oraz pozyskanie środków na jego dalsze utrzymanie. W 
lutym 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało bezzwrotną pożyczkę z PUP (5 tys. zł w ramach tzw. tarczy antykryzysowej) na 
prowadzenie działalności statutowej.
8. Promocja Stowarzyszenia
W ramach promocji działań Stowarzyszenia i jednostek organizacyjnych prowadzona jest strona internetowa www.ezg.info.pl, 
profile na Facebooku (1800 obserwujących na zakończenie 2021 r.) oraz Instagramie (450 obserwujących). Stowarzyszenie było 
obecne podczas miejskich imprez plenerowych (Zgierski Kaziuk i Święto Miasta Zgierza) prezentując na stoisku ofertę, gadżety i 
gry.
9. Sprawy formalne i organizacyjne
9.1. Działalność Zarządu i pełnomocników
Zarząd obradował w składzie: Adrian Skoczylas (prezes), Maciej Rubacha (wiceprezes), Jakub Kwiatkowski (sekretarz), Katarzyna 
Kowalska (skarbnik do 13.10) oraz Szymon Matusiak (od 13.10) i spotkał się na 9 posiedzeniach w 2021 r. W formule 
pełnomocników zarządu funkcjonowali opiekunowie: atmosfery (Natalia Stanikowska – do 6.04; Magdalena Grabia-Krawczyk 
od 20.10); marki (Milena Jatczak); przestrzeni (Bartosz Michalski), a także odpowiednio redaktor naczelny (do 2.12 Daniel 
Tekliński) i techniczny radia (Mateusz Grudkowski) oraz koordynatorka KAM (Karolina Karolewska).
9.2. Walne Zebranie Członków
W 2021 r. odbyły się 2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia: 22 czerwca 2021 r. (uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego) oraz 13 października (wybory Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz pełnomocnika ds. podpisywania umów z 
zarządem).
9.3. Status Organizacji Pożytku Publicznego
W tym roku Stowarzyszenie po raz pierwszy mogło pozyskiwać 1% podatku jako OPP – zebrano w ten sposób 768,30 zł. 
Wydatkowano część tych środków na poczet Zgierskiej Parady Niepodległości (231,82 zł).
9.4. Działalność gospodarcza
W marcu 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało wpis do Rejestru Przedsiębiorców, uprawniający do podjęcia działalności 
gospodarczej w zakresie wydawniczym, reklamowym i badawczym.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

organizowanie spotkań, szkoleń oraz innych 
form poszerzania wiedzy; organizacja wydarzeń 
oraz upowszechnianie dokonań młodzieży 
[warsztaty modelarskie, medialne, foto-
turystyczne, konkursy - Zgierz Ma Talent 
prezentujących młodych zgierzan ze 
zdolnościami artystycznymi, prowadzenie Klubu 
Aktywnej Młodzieży dla młodych wolontariuszy i 
działaczy z samorządów szkolnych]; zbiórka 
publiczna "Paka dla Uczniaka" - celem była 
zbiórka artykułów i pieniędzy na rzecz Funduszu 
Wsparcia Aktywnej i Zdolnej Młodzieży; projekt 
"Aktywna Młodzież - małe kroki wielkie zmiany" 
[celem projektu była aktywizacja obywatelska 
młodzieży oraz wzmocnienie ich kompetencji 
liderskich, zrealizowano Akademię Młodych 
Liderów/Liderek, Młodzieżowe Inicjatywy 
Lokalne, warsztaty obywatelskie w szkołach]

94.99.Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

organizacja imprez kulturalnych oraz 
upowszechnianie dokonań artystycznych i 
kulturotwórczych; rozwój i promocja Miasta 
Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym ich 
historycznego dziedzictwa i lokalnej turystyki 
[warsztaty kulturalne, modelarskie, medialne, 
spacery historyczne, questy turystyczne, 
podcasty nt. historii i kultury Zgierza, konkursy 
artystyczne - Zgierz Ma Talent]; wydarzenie 
Zgierska Parada Niepodległości [element 
miejskich obchodów Święta Niepodległości, w 
tym przemarsz z biało-czerwoną flagą oraz 
przywitanie harcerskiej sztafety rowerowej]

94.99.Z 231,82 zł

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

organizowanie szkoleń oraz innych form 
poszerzania wiedzy; działanie na rzecz wsparcia i 
aktywizacji społecznej seniorów [edukacja 
seniorów w zakresie nowoczesnych technologii 
oraz aktywizacji społecznej - w projekcie 
"Medialni Seniorzy" stworzono podcasty radia 
internetowego o tematyce senioralnej i filmy 
edukacyjne z zakresu korzystania ze stron www, 
social medió, programów komputerowych; 
również część spacerów historycznych 
prowadzonych przez Stowarzyszenie jest 
skierowana do seniorów i z ich udziałem]

94.99.Z 0,00 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) 162 774,74 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

organizacja imprez kulturalnych oraz 
upowszechnianie dokonań artystycznych i 
kulturotwórczych; rozwój i promocja 
Miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym 
ich historycznego dziedzictwa i lokalnej 
turystyki (gry historyczne, planszowe 
Fabrykanci, karciane Siłaczki, Wspólnota, 
przewodniki turystyczne), organizacja 
występu/koncertu muzyki międzywojennej 
podczas Festynu Wielokulturowy Zgierz 
skierowanego do mieszkańców Zgierza, 
organizacja gry miejskiej w Mieście Tkaczy 
dla młodzieży i osób dorosłych.

94.99.Z 0,00 zł

2
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

aktywne uczestnictwo w życiu publicznym 
Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, samorządowymi; działanie 
na rzecz zwiększenia świadomego udziału 
obywateli w życiu samorządu lokalnego i 
regionalnego [przygotowanie raportu dot. 
analizy stanu programowania funduszy w 
regionach przy zaangażowaniu organizacji 
pozarządowych, aktualizacji strategii 
rozwoju województwa łódzkiego, 
powoływania grup roboczych/komitetów 
monitorujących oraz organizacja spotkań 
regionalnych online/ Perspektywa 2027]

94.99.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

1 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) - zawierająca wydawanie, włączając 
udostępnianie w trybie on-line: katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i 
pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych 
wyrobów drukowanych.

Stowarzyszenie uzyskało wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dniem 12.03.2021 r., jednak w 
okresie sprawozdawczym (do 31.12.2021) nie rozpoczęło prowadzenia działalności 
gospodarczej, nie uzyskując żadnych dochodów ani kosztów.
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768,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 139 796,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 154 016,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 758,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 000,28 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13 451,45 zł

2.4. Z innych źródeł 8 758,28 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 231,82 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 Organizacja Zgierskiej Parady Niepodległości 231,82 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

101 646,71 zł

0,00 zł

38 150,00 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

w 
tym:

930,00 zł

10 624,14 zł

0,00 zł

1 897,31 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:  7



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -851,05 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: 158 625,85 zł 231,82 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

154 867,51 zł 231,82 zł

3 758,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,34 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

25 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

25 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 85 302,00 zł

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

85 302,00 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)

674,83 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)  

209,96 zł

4 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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

4 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

4 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 85 302,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 720,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 84 582,00 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

3 400,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Odkrywając Zgierz Projekt dotyczy realizacji 
warsztatów artystyczno-
edukacyjnych, przeprowadzenia 
spacerów nawiązujących do 
historii i kultury Miasta Zgierza 
oraz inicjatyw kulturalnych 
kierowanych do zgierskiej 
młodzieży, a także stworzenia 
audycji radiowych o tematyce 
kulturalno-historycznej.

Prezydent Miasta Zgierza 25 000,00 zł

2 Odkrywając Zgierz Projekt dotyczy stworzenia 
audycji radiowych o tematyce 
kulturalno-historycznej 
promujących powiat zgierski 
oraz realizacji konkursu online 
„Zgierz Ma Talent” z udziałem 
młodych osób mieszkających w 
Zgierzu/gminie Zgierz, które 
zaprezentują swoje talenty i 
uzdolnienia artystyczne.

Starosta Powiatu Zgierskiego 2 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 240,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

3 Medialni Seniorzy Celem zadania jest edukacja 
seniorów w zakresie 
nowoczesnych technologii 
poprzez stworzenie filmów 
edukacyjnych oraz cykl audycji 
informacyjnych.

Prezydent Miasta Zgierza 5 250,00 zł

4 Aktywna Młodzież – 
wsparcie organizacyjne dla 
samorządów szkolnych i 
MRMZ

Przeprowadzenie badania opinii 
młodzieży nt. oferty 
skierowanej do nich w Zgierzu, 
działań aktywizacyjnych, 
funkcjonowania MRM i 
samorządów oraz opracowanie 
programu wsparcia rozwoju 
organizacyjnego 5 szkolnych 
samorządów.

Prezydent Miasta Zgierza 5 900,00 zł

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Adrian Skoczylas
Maciej Rubacha

Szymon Matusiak
Jakub Kwiatkowski

Data wypełnienia sprawozdania
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