
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina DZIERŻONIÓW

Powiat DZIERŻONIOWSKI

Ulica UL. ŚWIDNICKA Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość DZIERŻONIÓW Kod pocztowy 58-200 Poczta DZIERŻONIÓW Nr telefonu 600822729

Nr faksu E-mail zofiami@wp.pl Strona www www.tozd.dzierzoniow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-09-29

2005-05-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 89154806700000 6. Numer KRS 0000217528

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

Zofia Mirek prezes TAK

Lucyna Bajsarowicz Vice prezes TAK

Helena Niewiadomska skarbnik TAK

Barbara Lemańska sekretarz NIE

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

Danuta Powierza przewodnicząca TAK

Maria Zarzycka-Chołody członek TAK

Małgorzata Cichecka-
Papińska

członek TAK

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Rok 2021 podobnie jak poprzedni upłynął w cieniu pandemii i licznych obostrzeń. Ale niezależnie od okoliczności  w 
dalszym ciągu staraliśmy się  integrować lokalne środowisko i umacniać więzi międzyludzkie. Dlatego w dalszym 
ciągu w 2021 roku dostarczaliśmy uczestnikom wiedzę z zakresu literatury, muzyki,  historii , architektury, ekologii, 
kultury innych regionów i innych krajów.  Zachęcaliśmy też do dbałości o   zdrowie fizyczne i psychiczne. Staraliśmy 
się także zapewnić beneficjentom aktywność ruchową . Organizowaliśmy również wyjścia na spektakle teatralne i 
różnorodne koncerty muzyczne.
 Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną i związane z tym ograniczenia udało nam się zrealizować w 2021 roku 55 
wydarzeń i były to: 34 spotkania tematyczne, 9 spacerów i wycieczek krajoznawczych, wyjścia na 7 koncertów i 
spektakli teatralnych, 4 zajęcia jogi i warsztaty na temat ozdób świątecznych. Wzięliśmy też udział w szkoleniu 
komputerowym „Latarnicy w akcji” (ponad 20 osób).
Ponad połowa działań objęta była projektem „Ciekawi siebie i świata”, na który otrzymaliśmy z Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów dofinansowanie w kwocie 12.000 zł. Jednakże  zdecydowaną większość wydatków  (ponad 20.000,00 
zł)  sfinansowaliśmy środkami własnymi a ich udział w kosztach ogółem wyniósł prawie 63%.  Nie bez znaczenia dla 
finansowania naszych zadań statutowych jest fakt, że każdego roku otrzymujemy od członków i sympatyków TOZD 
1 % podatku PIT.
 Spotkania tematyczne odbywały się w DOK-u, Bibliotece Publicznej i w Centrum Seniora .
O działalności TOZD Zarząd na bieżąco informował lokalne media między in. w Tygodniku Dzierżoniowskim, na 
portalu internetowym DOBA.pl,  oraz poprzez bieżące  informowanie uczestników  o naszych spotkaniach i o naszej 
pracy. Poza tym wszystkie wydarzenia opisane zostały na własnej stronie internetowej www.tozd.dzierzoniow.pl, na 
Facebooku i uwiecznione w kronice.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2813

0
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

- spotkania na temat niezwykłych Polaków, ich 
twórczości (pisarze, malarze, poeci itd.) i działalności 
(wykłady dotycząca różnych zagadnień związanych z 
architekturą: "Betonia, czyli rzecz o blokowiskach", 
"Najsłynniejsze hotele świata, "Ikony światowej 
architektury"...;
- udział w koncertach (Poezja na murach, Koncert 
muzyki fortepianowej Chopin, Muzyka Filmowa "BOND" 
w Filharmonii Sudeckiej, spektakl teatralny "Frida życie , 
sztuka, rewolucja"
Spotkania tematyczne odbywały się w DOK-u, Bibliotece 
Publicznej i w Centrum Seniora.

5 864,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo Wyjazdy turystyczne krajowe i zagraniczne, w tym:
- jednodniowe na terenie Dolnego Śląska: zamek 
Chojnik, Bolków, Świny, góra Ślęża, Rudawy Janowickie - 
kolorowe jeziorka. 
- Wycieczka dwudniowa do Cieszyna i Raciborza.
- Z wyjazdów zagranicznych 9 dniowa objazdowa 
wycieczka do Turcji. 
Ze względu na ograniczoną liczbę beneficjentów 
uczestniczących w wyjazdach zamieszczamy na naszej 
stronie internetowej www.tozd.dzierzoniow.pl 
szczegółowe relacje opisowe i fotograficzne 
wykonywane przez wolontariuszy stowarzyszenia.. 
Dzielimy się relacjami z wyjazdów wielodniowych i 
zagranicznych na spotkaniach w Klubie Podróżnika 
działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Dzierżoniowie.

0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

Promocja zdrowego trybu życia, wykłady na temat 
"Zaburzenia snu", "Ruch dla zdrowia – aktywny senior", 
"Zdrowe postanowienia" ...  
Wykład z 17 listopada 2021 "Ruch dla zdrowia – 
aktywny senior"postanowiliśmy przełożyć na praktykę 
w postaci warsztatów jogi - warsztaty odbywały się raz 
w tygodniu.
Spacery po Dzierżoniowie i powiecie dzierżoniowskim, 
w tym:
Kamionki - Lasocin, Dzierżoniów - śladami Żydów.
Związane ze zdrowiem jest również nasze środowisko, 
któremu poświęciliśmy spotkanie z miejskim ekologiem 
na temat segregacji i postępowania z odpadami, które 
tworzymy w naszych domach, ogrodach ...

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 33 394,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 930,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 26 464,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 8 600,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 864,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 864,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

32 289,55 zł

0,00 zł

0,00 zł

505,30 zł

0,00 zł

1 Realizacja projektu „Ciekawi siebie i świata” 5 864,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 12 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 32 794,85 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 599,15 zł
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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.

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

13 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

132 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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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 
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)

15 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7 300,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 300,00 zł

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

46,80 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

300,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Komisja Rewizyjna 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zofia Mirek, Barbara Lemańska Data wypełnienia sprawozdania 2022-07-19
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