
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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     WIELKOPOLSKIE

Gmina KÓRNIK

Powiat POZNAŃSKI

Ulica SZKOLNA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BORÓWIEC Kod pocztowy 62-023 Poczta BORÓWIEC Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kancelaria@ruskowiak.pl Strona www www.przyjaznyborowiec.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-11-22

2007-02-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30018709300000 6. Numer KRS 0000245354

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

Michał Stecki prezes TAK

Olgierd Jankowiak członek TAK

Robert Ruskowiak członek TAK

Witold Kaczmarek członek 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

Ryszard Rynarzewski przewodniczący TAK

Dorota Buchalska członkini TAK

Andrzej Zbyszowski członek NIE

STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNY BORÓWIEC"

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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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)

BRAK INNYCH ODBIORCÓW

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

1. W roku 2019 Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec współorganizowało z innymi organizacjami pozarządowymi oraz 
społecznościami Kamionek i Borówca "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" która odbyła się na terenie szkoły 
podstawowej w Kamionkach. Współuczestnictwo polegało na pomocy organizacyjnej, merytorycznej, wsparcia 
zasobami osobowymi oraz zezwolenia na realizacje wpłat i wypłat sum związanych z organizacja oraz zebranych w 
trakcie imprezy charytatywnej.                                                                                                                                         
    
Rozliczenie konta zostało dokonane na podstawie porozumienia zawartego z końcem 2018 roku z zespołem osób 
tworzących stowarzyszenie zwykłe, które z tej racji nie posiadało wyodrębnionego rachunku bankowego. 
Jednocześnie w dniu 12 listopada 2019 roku zostało zawarte kolejne porozumienie o współpracy  ze 
stowarzyszeniem aktywności obywatelskiej My Kórniczanie (stowarzyszenie zwykłe) na mocy którego została 
podjęta współpraca dotycząca organizacji analogicznej imprezy charytatywnej, w roku 2020, ale tym razem już na 
terenie wsi Borówiec z wykorzystaniem "miejscowej" infrastruktury. 

2. W roku 2019 zorganizowana została impreza integracyjna "Biesiada na koniec Lata - 2019". Impreza ta została 
zorganizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 22 stycznia 2019 roku z gminą Kórnik której przedmiotem było 
dofinansowanie zadania publicznego w kwocie 5.000 zł,-. Pozostałe środki na zorganizowanie tej imprezy pochodziły 
od sponsorów oraz zostały zorganizowane przez stowarzyszenie.

Impreza jest cykliczna, tym razem odbyła się 11 edycja. W trakcie imprezy prezentowane było środowisko wsi, 
mieszkańcy mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności, były występy artystyczne oraz współorganizatorzy, tj. 
inne organizacje współpracujące z Przyjaznym Borówcem a mieszczące się na terenie wioski miały możliwość 
zapewnić uczestnikom posiłki i napoje. Odbyła się licytacja gadżetów m.in. Lecha Poznań.

3. Dokonano podsumowania projektu, który głównie dotyczył roku 2018 w postaci wydania publikacji książkowej nt.: 
Borówca pod tytułem: "Borówiec - przyczynek do monografii". W roku 2019 zakończyła się dystrybucja wydawnictwa 
oraz podjęto przygotowania do wydania II edycji. Powyższe podjęto w związku z dużym zainteresowaniem, jakim 
wśród mieszkańców cieszyła się publikacja. 

4. Współorganizowano kolejną (czwartą) edycję Borówieckiej Zadyszki - bieg przełajowy na różnych dystansach 
szlakami borówieckiej okolicy.

5. Współorganizowano Dzień Dziecka.

6. Prowadzono współpracę ze środowiskiem samorządowym, tj. ze sołectwami Borówiec i Borówiec Nowy.

7. Prowadzenie portalu e-borowiec.

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

400

0
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Do tego działu stowarzyszenie zalicza: organizację 
imprezy Biesiada na Koniec Lata - Edycja 11. W jej 
ramach zorganizowane zostało jak co roku sprzątanie 
świata, akcja sprzątania najbliższego otoczenia wokół 
domu, na ulicy, w lesie, prezentacja aktywności 
obywatelskich w trakcie koncertu, możliwość spędzenia 
wolnego czasu w gronie sąsiadów i znajomych przy 
muzyce, ognisku, kiełbaskach, cieście etc. W trakcie 
imprezy odbyły się koncerty a impreza zakończyła się 
wspólną zabawą taneczną. Wszystkie te działania były 
organizowane ze współracującymi stowarzyszeniami 
wiejskimi oraz harcerzami, a także przy wykorzystaniu 
własnych zasobów.

2 809,20 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

W roku 2019 dokończono projekt wydania 
wydawnictwa o Borówcu pt.: "Borówiec - przyczynek do 
monografii". Rok 2019 to dystrybucja wydawnictwa 
polegająca na tym, że do każdego domostwa na terenie 
wsi dostarczono wskazaną publikację, co istotne 
dystrybucja odbywała się darmowo. Jak wynika z 
obserwacji, publikacja spotkała si,ę z bardzo życzliwym 
przyjęciem mieszkańców, zaskoczeniem było to, że na 
temat wioski można zebrać i opublikować znaczna ilość 
interesujących informacji, których jakość oraz zasięg np. 
czasowy (historia, ukształtowanie geograficzne) 
zaskakiwał czytelników.

0,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Do tej sfery stowarzyszenie w roku 2019 zalicza przede 
wszystkim działalność organizatorską polegającą na 
realizacji przedsięwzięć dla dwóch nowych sołectw, 
które wyłoniły się w wiosce poprzez stwarzanie 
płaszczyzny wymiany poglądów oraz inicjowanie 
współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
Jednym zprzejawów tego jest prowadzenie i 
administrowanie stroną internetową e-borówiec 
stanowiącą platformę komunikacyjną z mieszkańcami 
dla obu sołectw. Rozwijanie tej platformy oraz jej 
administrowanie stanowi jedno z zasadniczych wyzwań 
dla stowarzyszenia w najbliższym czasie.

0,00 zł
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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) 14 121,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 909,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 200,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 12,34 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 909,20 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 5 000,00 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 

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Do tej sfery stowarzyszenie w roku 2019 zalicza 
przede wszystkim działalność organizatorską 
polegającą na realizacji przedsięwzięć dla dwóch 
nowych sołectw, które wyłoniły się w wiosce 
poprzez stwarzanie płaszczyzny wymiany 
poglądów oraz inicjowanie współpracy w celu 
realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jednym  
zprzejawów tego jest prowadzenie i 
administrowanie stroną internetową e-borówiec 
stanowiącą platformę komunikacyjną z 
mieszkańcami dla obu sołectw. Rozwijanie tej 
platformy oraz jej administrowanie stanowi jedno 
z zasadniczych wyzwań dla stowarzyszenia w 
najbliższym czasie.

0,00 zł
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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 2 809,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 809,20 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)

14 870,25 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

1 Biesiada na koniec lata - 2019 2 809,20 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 16 870,25 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -2 748,71 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 - 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
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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. 0,5 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

2 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

14 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 
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)

0 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 1 570,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 570,00 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)

0,00 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

0,00 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

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

organizacji

Michał Stecki
Robert Ruskowiak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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