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organizacj i pożytk u publiczneg o 

za  rok  2017 

•   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  (—). 

Dat a zamieszczeni a  sprawozdani a 

1. Dane organizacj i  oożvtk u  publiczneg o 

20180628 

1. Nazwa  organizacji  POWIZYTKOWSKI  OŚRODEK  KULTURY 

2. Adres siedziby  i dane 

kontaktowe 

Kraj  POLSKA  Wojew ództ w o  LUBELSKIE  Powiat   LUBLIN 

Gmina  LUBLIN  Ulica  UL.  GABRIELA 

NARUTOWICZA 

Nr domu 6  Nr  lokalu 

M iejscowość  LUBLIN  Kod poczt owy  20004  Poczta  LUBLIN  Nr t elefonu  817437019 

Nr faksu  817437019  Email 

pow izyt kowski@diecezja.lubli 

n.pl 

St rona  w w w 

3. Data  rejest racji w  Krajowym Rejest rze  Sądow ym 

4. Data uzyskania statusu  organizacji  pożyt ku 

publicznego  20151022 

5. Numer  REGON  04008525800020  6. Numer KRS  0000582162 

7. Skład organu zarządzającego  organizacji 

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje  o  funkcji 
pełnionej przez poszczególnych  członków  organu  zarządzającego) 

Imię  i nazw isko  Funkcja  Wpisany do KRS 
7. Skład organu zarządzającego  organizacji 

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje  o  funkcji 
pełnionej przez poszczególnych  członków  organu  zarządzającego) 

STANISŁAW  GAŁUS  DZREKTOR  TAK 
7. Skład organu zarządzającego  organizacji 

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje  o  funkcji 
pełnionej przez poszczególnych  członków  organu  zarządzającego) 

8. Skład organu  kont roli  lub nadzoru  organizacji 

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

Imię  i nazw isko  Funkcja  Wpisany do  KRS 
8. Skład organu  kont roli  lub nadzoru  organizacji 

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

EWA  PĘCAK  KOM ISJA  REWIZYJNA  TAK 
8. Skład organu  kont roli  lub nadzoru  organizacji 

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

BARBARA  NAGNAJEWICZ  KOM ISJA  REWIZYJNA  TAK 

8. Skład organu  kont roli  lub nadzoru  organizacji 

(Należy  wpisać imiona, nazwiska oraz informacje  o  funkcji 
pełnionej przez poszczególnych  członków  organu kontroli  lub 
nadzoru)  JANUSZ  M AZUR  KOM ISJA  REWIZYJNA  TAK 
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9. Cele statutowe  organizacji 

(Należy opisać cele na podstawie  statutu  organizacji) 

Celem prowadzonej  działalności  Ośrodka  jest : 

1. Podst awowy  cel prowadzonej  działalności: 

Działalność organizacji  religijnych. 

2. Pozostałe  cele  działalności: 

1) działalność  wydawnicza, 

2) w ydaw anie  książek,  broszur, w ydaw nict w  muzycznych  i  podobnych 

wydawnict w , 

3) wydawanie  gazet , 

4) wydawanie  czasopism  i w ydaw nict w  per iodycznych, 

5) pozostała  działalność  w ydaw nicza, 

6) wydawanie  fotograf ii,  szt ychów  i kart   poczt owych, 

7) wydawanie  plakatów,  reprodukcji  prac  ar t yst ycznych, 

8) wydawanie  innych  rodzajów  druków , 

9) drukowanie  gazet , 

10) sprzedaż  detaliczna  książek, gazet   i ar t ykułów  piśmiennych, 

11) sprzedaż  detaliczna art ykułów  nieżyw nościow ych,  gdzie  indziej  nie 

sklasyf ikowanych, 

12)  inne miejsca  krót kot rwałego  zakw at erow ania  gdzie  indziej  nie 

sklasyf ikowane, 

13) pozostałe  miejsca krót kot rw ałego  zakw at erow ania, 

14) działalność agencji  t uryst ycznych,  pilot ów  i przewodników  wycieczek, 

pozostała  działalność zw iązana z t uryst yką gdzie  indziej  nie 

sklasyf ikowana, 

15) obsługa nieruchomości  dzierżaw ionych  lub st anow iących  w łasność 

osobistą, 

16) w ynajem  nieruchomości  w łasnych  lub  dzierżaw ionych, 

17) pozostała  działalność  komercyjna,  gdzie  indziej nie  sklasyf ikowana, 

18) działalność zw iązana z organizacją w yst aw  i pokazów, 

19) szkolnictwo  dla dorosłych  i pozost ałe  formy  kształcenia gdzie  indziej 

nie  sklasyf ikowane, 

20) kursy języków  obcych, 

21) opieka  socjalna, 

22) opieka socjalna bez  zakw at erow ania, 

23) poradnie w ychow aw czo    zaw odow e, 

24) pozostała  opieka socjalna  bez  zakw at erow ania, 

25) działalność galerii  i salonów  w yst aw ienniczych, 

26) działalność domów  kultury  i ośrodków  kult ury, 

27) działalność  obiektów  kult uralnych, 

28) pozostała  działalność  rozryw kow a gdzie  indziej  nie  sklasyf ikowana, 

29) działalność  bibliotek  i archiwów , 

30) działalność  czytelni  i bibliotek  osobno  nie  w ymienionych, 

31) działalność  muzeów, 

32) ochrona  zabyt ków , 

33) sprzedaż  hurtowa  i det aliczna dew ocjonaliów ,  pamiątek  religijnych, 

szat   i naczyń  lit urgicznych,  ubranek  chrzcielnych  i  pierwszokomunijnych, 

w ina mszalnego,  komunikant ów ,  host ii  oraz ziół z ogrodów  klasztornych, 

słodkich  upominków  (czekolada,  kawa,  herbata), srebra  (łańcuszki, 

obrazy),  kaset   i płyt  z piosenkami  religijnymi  oraz f ilmami,  obrazów  i ikon, 

34) sprzedaż  hurt owa  realizowana  na zasadzie  bezpośredniej  płatności  lub 

kont raktu, 

35) działalność  agentów specjalizujących  się w sprzedaży  określonego 

t owaru  lub określonej grupy  t ow arów  gdzie  indziej nie  sklasyf ikowana, 

36) pozostała sprzedaż  hurt owa, 

37) działalność agentów zajmujących  się sprzedażą żywności,  napojów  i 

w yrobów  t yt oniowych. 

38) działalność  agencji  reklamow ych 

Ośrodek  realizuje swe cele przez  prow adzenie  działalności w  przedmiocie: 

1. Pozyskiwanie  oraz gromadzenie  środków  f inansow ych  i sprzętu do 

realizacji zadań  st at ut owych. 

2. Prowadzenie  działalności gospodarczej  polegającej  m.in. na: 

1) w ynajem sal  i  pomieszczeń, 
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10. Sposób  realizacji celów st at ut owych  organizacji 

2) usługi  parkingowe, 

3) usługi  noclegowe, 

4) sprzedaż  dewocjonaliów , 

5) organizacja  konferencji  i szkoleń, 

6) organizacja  imprez  kult uralnych, 

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

7) prowadzenie  kursów  językow ych, 

8) organizowanie  sympozjów ,  konferencji  i szkoleń, 

9) usługi  gast ronomiczne, 

10) sprzedaż  hurtowa  realizowana  na  zlecenie, 

11) sprzedaż  hurtowa  napojów  alkoholowych, 

12) sprzedaż  hurtowa  napojów  bezalkoholowych, 

13) sprzedaż  hurtowa  herbaty,  kawy,  kakao  i przypraw, 

14) sprzedaż  hurtowa w yrobów  t ekst ylnych, 

15) sprzedaż  hurtowa  elekt rycznych  art ykułów  użytku  domowego, 

16) sprzedaż  hurtowa w yrobów  porcelanow ych,  ceramicznych  i szklanych 

oraz środków  czyszczących, 

17) sprzedaż  hurtowa  perfum  i  kosmet yków , 

18) sprzedaż  hurtowa  pozostałych  ar t ykułów  użytku  domowego, 

19) sprzedaż  hurtowa  cukru,  czekolady, w yrobów  cukierniczych  i 

piekarskich, 

20) sprzedaż  hurtowa  herbaty,  kawy,  kakao  i przypraw , 

21) sprzedaż  hurtowa  odzieży  i obuw ia, 

22) sprzedaż  hurtowa  elekt rycznych  art ykułów  u żyt ku  domowego 

23) sprzedaż  hurtowa zegarków ,  zegarów  i biżuterii 

24) pozostała sprzedaż  detaliczna  prow adzona  w  niewyspecjalizowanych 

sklepach, 

25) sprzedaż  detaliczna  napojów  alkoholow ych  i  bezalkoholowych 

prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

26) sprzedaż  detaliczna w yrobów  t ekst ylnych  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych  sklepach, 

27) sprzedaż  detaliczna  elekt rycznego  sprzęt u gospodarst wa  domowego 

prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

28) sprzedaż  detaliczna  mebli, sprzęt u  ośw iet leniow ego  i pozostałych 

art ykułów  użytku domow ego  prow adzona  w  wyspecjalizowanych 

sklepach, 

29) sprzedaż  detaliczna  książek  prow adzona w  wyspecjalizowanych 

sklepach, 

30) sprzedaż  detaliczna gazet   i ar t ykułów  piśmiennych  prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

31) sprzedaż  detaliczna  nagrań dźw iękow ych  i  audiow izualnych 

prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

32) sprzedaż  detaliczna gier  i zabaw ek  prow adzona w  wyspecjalizowanych 

sklepach, 

33) sprzedaż  detaliczna odzieży  prow adzona w  wyspecjalizowanych 

sklepach, 

34) sprzedaż  detaliczna  obuw ia  i w yrobów  skórzanych  prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

35) sprzedaż  detaliczna  kosmet yków  i ar t ykułów  t oalet owych  prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

36) sprzedaż  detaliczna zegarków ,  zegarów  i biżuterii  prowadzona w 

wyspecjalizowanych  sklepach, 

37) sprzedaż  detaliczna  pozostałych  now ych w yrobów  prowadzona 

w wyspecjalizowanych  sklepach, 

38) sprzedaż  detaliczna  prow adzona  przez domy sprzedaży  wysyłkowej 

lub  Internet . 

39) działalność  agencji  reklamowych,  pośrednict wo w sprzedaży  miejsca 

na cele  reklamowe w mediach drukow anych,  elekt ronicznych  i 

pozostałych  mediach. 

Druk: M PiPS 
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3. Prowadzenie  akcji  informacyjno    propagandow ych  i edukacyjnych. 

4. Działalność zw iązana z promocją  i ochroną  zdrow ia  ludzkiego. 

5. Działalność  zw iązana z  t uryst yką. 

6. Działalność w zakresie  kult ury, szt uki,  ochrony  dóbr  kultury  i t radycji. 

7. Działalność w zakresie zapobiegania  pat ologiom  społecznym,  agresji i 

przemocy w śród wszyst kich  członków  rodzin w środow isku  społecznym, 

szkolnym  i  rodzinnym. 

8. Doradztwo  rodzinne. 

9. Edukację  i w ychow anie. 

10. Pomoc  społeczną. 

11. Doradztwo  prawnicze. 

12. Pomoc  psychologiczną. 

13. Propagowanie  wolont ar iat u. 

14. Działalność  charyt at ywną. 

15. Działalność na rzecz  niepełnospraw nych. 

16.  Integrację środow iska  seniorów . 

17. Współpracę z innymi  kościelnymi  osobami  prawnymi  oraz  osobami 

f izycznymi 

i prawnymi  nie posiadającymi  st at usu  kościelnej  osoby  prawnej,  zarówno 

w  kraju jak  i poza granicami  Polski. 

18. Współdziałanie  z organami samorządu  t eryt or ialnego,  rządowej 

administ racji,  inst ytucjami  i organizacjami  społecznymi,  fundacjami, 

st owarzyszeniami,  zw iązkami  zaw odow ymi,  policją,  oraz organizacjami  i 

inst ytucjami  religijnymi. 

19. Działalność w zakresie  kultu  religijnego. 

20.  Inne przedsięwzięcia  zgodne z celami  i przedmiot em  działalności 

Ośrodka. 

1.zywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVTSRPONMKIEDC Opi s działalnośc i  pożytk u  publiczneg o 

1.1. Opis głównych 

działań  podjętych 

przez  organizację 

I 
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Pow izyt kowski  Ośrodek  Kultury w Lublinie został  powołany  dekret em  nr 14/ Gł/ 2010  z dn.  8.01.2010. 

Działa na podst aw ie  St at ut u  Pow izyt kowskiego  Ośrodka  Kultury  nr 15/ 2010  zmienionego  dekretem 

zat w ierdzający  nowy statut  z dnia 01.09.2015r.  a następnie  z dnia  10.03.2016r  i z dn.  18.05.2017r. 

Ośrodek jest  w ew nęt rzną  jednost ką  Kościoła  Rektoralnego  pw. Wniebow zięcia  NM P Zwycięskiej w 

Lublinie, organizacyjnie  wyodrębnioną,  nie posiadającą  osobowości  prawnej.  Podmiot em  prowadzącym 

Ośrodek jest  w yłącznie  Kościół  Rektoralny  pw. Wniebow zięcia  NM P Zwycięskiej  w  Lublinie. W  ramach 

Pow izyt kowskiego  Ośrodka  Kultury w Lublinie  działają jednost ki:  Cent rum  Ekonomiczne  (prowadzenie 

działalności  gospodarczej), 

 w ynajem  pomieszczeń  i sal, 

 usługi  parkingowe, 

 w ydaw anie  Biulet ynu  Rekt oralnego   informatora  o życiu  kult uralnym w spólnot y  Kościoła 

Pobrygidkowskiego  w  Lublinie, 

 w spółorganizow anie  imprez  kult uralnych   Wieczory  muzyczne w  Kościele  Pobrygidkowskim   oferta 

koncert ów , 

 wspieranie  renowacji zabyt ków  ruchomych  Kościoła Pobrygidkow skiego   ocalmy zabyt kowe,  nieliczne 

już  eksponat y  przypominające  o pięknej  i bogatej  karcie historii w ot um  króla Władysława  Jagieł ły. 

Cent rum Wsparcia  Dziecka  i Rodziny  im. Św. Brygidy Szwedzkiej  i Int egracyjny  Klub Seniora  Lublin 

Śródmieście,  wspieranie  organizacyjne  Cent rum Wsparcia  Dziecka  i Rodziny  im. św  Brygidy  Szwedzkiej, 

w  którym  udzielają  bezpłat nych  porad prawnik,  pracownik  socjalny,  psycholodzy,  t erapeuci  i pedagodzy 

oferując  pomoc  pot rzebującym,  współorganizowanie  Klubu Seniora  Lublin Śródmieście  prowadzanego 

przez Zespół  Ośrodków  Wsparcia  Urzędu  M iasta  Lublin, 

Czytelnia z Bibliot eką  i M uzeum, 

W st rukt urach  Pow izyt kowskiego  Ośrodka  Kultury funkcjonuje  Bibliot eka z Czytelnią  prasy  katolickiej. 

Księgozbiór  liczy ponad  13 t yś  w oluminów . 

W  ramach  M uzeum  dost ępne są dla zw iedzających  ekspozycje:  archeologiczna w kryptach  (prezentuje: 

precjoza  archeologiczne  wraz z etapami  budowy  i rozbudowy  kościołapomnika),  numizmat yczna  w 

w ieży  (prezentuje:  monet y  znalezione w czasie prac renowacyjnych  od czasów  króla  Władysława 

Jagieł ły  aż po w spółczesność),  historyczna w Kaplicy Grunwaldzkiej  (popiersie  króla Władysława Jagieł ły, 

szt andary Jagiellonów  i Litwy, obraz  Kazimierza Jagiellończyka),  prezbit er ium  (barokowe  obrazy),  nawie 

bocznej   Lubelskim Sankt uar ium  Pamięci  Narodowej  i na poszczególnych  poziomach w ieży  kościoła 

(naw iązanie  do Bitwy Grunwaldzkiej),  f reski na st rychu z 1470r.  (prezent uje  króla Władysława Jagieł ło 

zwycięzcę w  Bitw ie  pod Grunwaldem,  sztandary  z t amt ego  okresu,  krzyżaków  na t le zamku w 

M alborku,  proroct wo Św.  Brygidy o Krzyżakach,  scenka  "nagie miecze"   t ablice  upamiętniające 

bohat erów  narodowych:  M arszałka Józefa  Piłsudskiego,  żołnierzy AK,  Kaplicę  Katyńską z urną  i guzikami 

z dołów śmierci,  urnę z prochami z Cmentarza  Orląt   Lwowski). Sklep  i hurt ownia z ziołami  i 

dewocjonaliami. 

Sklep  u Brygidy  oferuje sprzedaż  detaliczną  i hurt ową dew ocjonalów ,  książek  o t emat yce  religijnej, z 

zakresu t eologii  dogmat ycznej,  pastoralnej  i moralnej,  lit eratury  dla dzieci, ziół z klasztornych  ogrodów 

Bonif rat rów  i Benedykt ynów .  W sprzedaży  t akże obrazy,  obrazki,  krzyże,  pamiąt ki  chrztu, ślubu i 

bierzmowania  oraz  Pierwszej  Komunii Św iętej,  kratki  i karnety  okolicznościowe  i św iąteczne,  kosmetyki 

na bazie miodu  i propolisu. 

Wieczory  M uzyczne w  Kościele  Pobrygidkowskim 

Wieczory  muzyczne w  Kościele  Pobrygidkowskim"  to w ydarzenie  kult uralne  i art yst yczne  realizowane w 

tej św iąt yni  od w ielu  lat . Celem t ego cyklu są koncert y  o zróżnicow anym  repert uarze.  W  ramach 

Wieczorów  muzycznych  prezentują się zarówno zespoły  amat orskie jak  i profesjonalni  wykonawcy, 

soliści,  i członkow ie zespołów  kameralnych.  Organizat orom  szczególnie  zależy  na udziale art ystów i 

zespołów zaw odow ych,  gwarant ujących  wysoki  poziom w ykonaw czy.  Charakt er zabyt kowego  wnęt rza 

Kościoła  Pobrygidkow skiego  pozwala  na sięganie po t wórczość  różnych epok, zarów no  kameralną, jak i 

w w ykonaniu  orkiest ry  lub chóru.  Bardzo dobra akust yka  Kościoła  Pobrygidkowskiego  oraz  pięknie 

odnow ione zabyt kow e  wnęt rze stwarzają  możliwość  przedst aw ienia  muzyki  klasycznej w  odpow iednich 

w arunkach  i pozwala  na zapełnienie  luk repert uarowych,  poprzez w ykonanie  repertuaru  odmiennego 

niż f i lharmoniczny. Jednocześnie  daje szansę  muzykom zaprezent ow ania  się w  repertuarze 

kameralnym,  zaś publiczności  możliwość skorzystania  z dodat kow ej  at rakcyjnej  ofert y  kulturalnej. 

Oferta  koncer t ow a skierow ana jest  do mieszkańców  miasta  Lublin  seniorów ,  osób  dorosłych, 

st udent ów ,  młodzieży szkolnej;  t urystów , zaproszonych gości  przedst aw icieli  inst ytucji  kult uralnych, 

uczelni  itp.; grup społeczności  lokalnej  miasta w różnym  w ieku. 



2.  Informacj a dotycząc a  liczb y odbiorcó w  działa ń  organizacj i  pożytk u publiczneg o w  okresi e  sprawozdawczy m 
•  

•   kilka  pow iatów  •   poza granicami  kraju 

2.1. Liczba odbiorców  działań  organizacji  Osoby  f izyczne  520 

(Należy oszacować  liczbę odbiorców  działań organizacji  w okresie 
sprawozdawczym,  w podziale  na osoby fizyczne  i osoby  prawne)  Osoby  prawne  3 

1.2. Zasięg  terytor ialny  prowadzonej  przez 

organizację  działalności  pożyt ku  publicznego 

[ [ ]  najbliższe sąsiedzt wo  (osiedle,  dzielnica,  sołect wo, w ieś,  przysiółek) 

•   gmina  O  w ojew ództ w o 

•   kilka gmin  Q  kilka  województ w 

2.2.  Informacje  na t emat  

innych  (niż wymienionych  w 

pkt  2.1) odbiorców,  na  rzecz 

których organizacja  działała 

(Np. zwierzęta,  zabytki) 

l l l i l l ^ l l  ;  :  :  :  ; :  ; ; 
3.  Informacj a  dotycząc a działalnośc i  nieodpł s itne j  pożytk u  publiczneg o organizacj i w  okresie  spraw ozdaw czym 

3.1. Organizacja  prowadziła  działalność  nieodpłat ną  pożytku  publicznego 

i*   Tak 

r  Nie 

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  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ ów PKP  2007 
odpowiadajqcego/ ych  tej działalności. Jeśli  organizacja  prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności  nieodpłatnej,  należy  podać 
informację  na temat t rzech głównych  rodzajów  działalności  (podanie 
maksymalnie  3 kodów),zywutrponmljigedca zaczynając   od głównego   przedmiotu 
działalności 

Druk: M PiPS 



Sfera działalności  pożyt ku 

publicznego 

Przedmiot   działalności  Numer  Kodu  (PKD) 

działalność  charyt at ywnej  W  ramach  prow adzonej 

działalności 

charyt at ywnej 

Pow izyt kowski  Ośrodek 

Kult ury  prowadzi 

Cent rum  Wsparcia 

Dziecka  i Rodziny  im. 

św.  Brygidy  Szwedzkiej 

oraz w spółpracuje z 

Klubem  Seniora  Lublin 

Śródmieście  W  cent rum 

dyżury  pełnią: 

psycholodzy,  t erapeuci, 

psychot erapeut a, 

prawnik,  pracownik 

socjalny,  mediator, 

t erapeut a  hazardu  i 

uzależnień.  Porady 

udzielane  są  bezpłatnie. 

Udzielono  ponad  350 

porad.  Klub  Seniora 

oferuje zajęcia dla  osób 

w  podeszłym  w ieku 

dw a  razy w  t ygodniu. 

Ofert a zajęć  jest  

różnorodna,  zajęcia 

plast yczne,  muzyczne, 

psychologiczne. 

Odbyw ają  się  t akże 

spot kania z 

" ciekawymi"   osobami 

np.  psychologiem, 

policjant em,  lekarzem. 

Z jego ofert y  korzysta 

ok. 20  osób. 

88.99.Z 



działalność  na rzecz  dzieci 

i m łodzieży, w  t ym 

wypoczynek  dzieci i 

m łodzieży 

Pomoc  psychologiczna. 

W  ramach  prow adzonej 

działalności 

charyt at yw nej  i 

prowadzi  Cent rum 

Wsparcia  Dziecka i 

Rodziny  im. św.  Brygidy 

Szwedzkiej. W  Cent rum 

dyżury  pełnią  prawnik, 

pracownik  socjalny, 

psychot erapeut a 

t erapeut a  uzależnień  i 

hazardu,  mediat or , 

pedagog.  Porady 

udzielane są  bezpłatnie 

dla  rodzin z 

problemami 

w ychow aw czym i.  M ają 

na  celu  pomoc w 

zakresie  zapobiegania 

pat ologiom 

społecznym,  agresji  i 

przemocy  w  rodzinie 

oraz  w ykluczeniu 

społecznemu  i 

marginalizacji  osób z 

kręgu zagrożeń.  Porady 

są udzielane  bezpłatnie. 

Udzielono 350  porad. 

88.99.Z 

Druk: M PiPS  8 



działalność na rzecz  dzieci 

i młodzieży, w  t ym 

wypoczynek  dzieci i 

młodzieży 

Doradzt wo  rodzinne., 

edukacja  i w ychow anie, 

działalność w  zakresie 

zapobiegania 

pat ologiom 

społecznym,  agresji  i 

przemocy  w śród 

w szyst kich  członków 

rodzin w  środow isku 

społecznym,  szkolnym, 

rodzinnym,  pomoc 

społeczna.  Głów nym 

celem  Cent rum 

Wsparcia  Dziecka i 

Rodziny  im. św.  Brygidy 

Szwedzkiej  działającego 

w  ramach 

Pow izyt kow skiego 

Ośrodka  Kult ury  jest  

pomoc  psychologiczna  i 

prawna  dla  dzieci, 

m łodzieży,  osób 

dorosłych  i seniorów . 

Bezpłatne  dyżury  pełnią 

psycholodzy,  t erapeuci, 

prawnik,  pracownik 

socjalny,  t erapeut a  od 

hazardu  i  uzależnień, 

którzy służą  sw oim 

dośw iadczeniem  i 

w iedzą.  Dyżury  pełnią 

emeryt ow ani 

profesorow ie  i 

pracownicy  Inst ytutu 

Nauk o  Rodzinie 

Katolickiego 

Uniwersyt et u 

Lubelskiego  im. Jana 

Paw ła  II w  Lublinie  oraz 

adw okat   i radcy  prawni 

Kancelar ii  Prawnej. 

Odbyło się ok.  100 

spot kań. 

88.90.Z 

4.  Informacj a dotycząc a działalnośc i odpłatne j  pożytk u publiczneg o w  okresi e  sprawozdawczy m 

4.1. Organizacja  prowadziła  działalność  odpłat ną pożyt ku  publicznego  r 
Tak 

Nie 

4 .2 .zywutsrqponmlkjihgfedcbaZWUSPONMKJGFDA  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 .l  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności 
pożytku publiczneao  i o wolontariacie,  a także kodu/ ów  PKD  2007 
odpowiadającego/ ych  tej działalności. Jeśli  organizacja  prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej,  należy podać  informację 
na temat t rzech głównych rodzajów  działalności  (podanie 
maksymalnie 3 kodów),zywutrponmljigedca zaczynając   od głównego   przedmiotu 
działalności 

Druk: M PiPS  9 



Sfera działalności  pożyt ku 

publicznego 

Przedmiot   działalności  Numer Kodu  (PKD) 

działalność  na  rzecz 

kombatantów  i osób 

represjonowanych 

Organizacja  imprez 

kult uralnych, 

działalność w  zakresie 

kult ury,  sztuki,  ochrony 

dóbr  kult ury  i t radycji. 

Pow izyt kow ski  Ośrodek 

Kult ury zarządza  ofert ą 

kult uralną  dost ępną  w 

ramach  ekspozycji 

muzealnej  zw iązanej z 

dziękczynnym  w ot um 

króla  Władysław a 

Jagieł ły  za  zw ycięst w o 

w  Bitw ie  pod 

Grunw aldem.  W 

ramach  ekspozycji 

muzealnej  funkcjonuje 

w yst aw a  hist oryczna 

(Bitwa  pod 

Grunw aldem), 

archeologiczna 

(precjoza  po 

przodkach), 

numizmat yczna 

(monet y znalezione  od 

czasów  króla 

Władysław a Jagieł ły  aż 

po 

w spółczesność).  W 

ramach  ekspozycji 

hist orycznej 

funkcjonuje  Kaplica 

Kat yńska  i  Lubelskie 

Sankt uar ium  Pamięci 

Narodowej,  gdzie 

zostały  zlokalizow ane 

pamiąt kow e  t ablice 

pośw ięcone  bohat erom 

narodow ym  i t abliczki 

memorat yw ne  w  w ieży 

kościoła  oraz 

zabyt kow e  freski z 

1470r..  Organizow ane 

są  okolicznościowe 

uroczyst ości 

pat r iot yczne  skupiające 

kombat ant ów , 

przedstaw icieli 

organizacji  społecznych, 

żołnierskich  i 

kresowych. 

90.04.Z 

Druk: M PiPS  10 



działalność na  rzecz 

integracji  cudzoziemców 

kultura, sztuka,  ochrona 

dóbr kultury  i dziedzictwa 

narodowego 

Pow izyt kowski  Ośrodek 

Kultury  udziela  pomocy 

prawnej  i mater ialnej 

rodzinom  i osobom  zza 

w schodniej  granicy. 

Przy w spółpracy  z 

Tow arzyst w em 

M iłośników  Lwowa i 

Kresów  Południowo 

Wschodnich  Oddział 

Lublin  w spółorganizuje 

pomoc  prawną  dla 

obywat eli  zza 

w schodniej granicy.  W 

ramach  w spółpracy 

przygot ow yw ane  są 

paczki z okazji  Św iąt  

Bożego  Narodzenia  i 

dost arczane  rodzinom 

polskim  na  Ukrainie. 

Obejmuje  również 

opieką  rodziny  polskie 

mieszkające  na 

Ukrainie.  Propaguje 

działania 

w olunt aryst yczne  oraz 

organizuje  pomoc 

mater ialną. 

Pow izyt kowski  Ośrodek 

Kultury zarządza  ofertą 

kult uralną w  ramach 

ekspozycji  muzealnej 

zw iązanej z 

dziękczynnym  w ot um 

króla  Władysław a 

Jagieł ły  za  zw ycięst w o 

w  Bitw ie  pod 

Grunw aldem.  W 

ramach  ekspozycji 

muzealnej  funkcjonuje 

w yst aw a 

archeologiczna 

(znalezione  precjoza  po 

siost rach  Brygidkach 

(14261870,  Wizyt kach 

(18351882), 

numizmat yczna 

(monet y  znalezione 

pod posadzką  kościoła 

od czasów  króla 

Władysław a Jagieł ły  aż 

po w spółczesność.  W 

ramach  ekspozycji 

hist oryczne  funkcjonuje 

Kaplica  Kat yńska  i 

Lubelskie  Sankt uar ium 

Pamięci  Narodowej, 

gdzie  zostały 

zlokalizowane 

pamiąt kow e  t ablice 

pośw ięcone  bohat erom 

narodow ym  i t abliczki 

88.99.Z 

90.04.Z 

Druk :  M PiPS  11 



memorat yw ne. 

Organizow ane  są 

okolicznościow e 

uroczyst ości 

pat r iot yczne  skupiające 

kombat ant ów , 

przedst aw icieli 

organizacji 

pat r iot ycznych  dzieci  i 

m łodzież  szkolną. 

Ekspozycja,  konkursy, 

gry miejskie,  w yst aw y 

t worzą  ciekawą  ofert ę 

edukacyjną  dla dzieci  i 

m łodzieży. Wst ęp  jest  

płatny.  Dla dzieci  i 

m łodzieży  bilety 

ulgowe. 

Syst emat ycznie  w spiera 

t akże  renow ację 

zabyt kow ego  i 

hist orycznego 

w yposażenia  Kościoła 

Pobrygidkow skiego  

w ot um  króla 

Władysław a Jagieł ły  za 

zw ycięst w o  w  Bitw ie 

pod  Grunw aldem, 

przechow ującego  w 

swych  murach 

hist oryczną  pamięć o 

losach  Ojczyzny. 

5.  Informacj a dotycząc a  działalnośc i  gospodarcze j  organizacj i w  okresi e  sprawozdawczy m 

5.1. Organizacja prowadziła  działalność  gospodarczą 

&   Tak 

Nie 

5 .2 .zywutsrqponmlkjihgfedcbaZWUSPONMKJGFDA  Należy podać  informację na temat przedmiotu  działalności 
gospodarczej  organizacji  wraz z opisem  tej działalności  w okresie 
sprawozdawczym,  a także kodu/ ów  PKP  2007 
odpowiadającego/ ych  tej działalności. Jeśli  organizacja  prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności  gospodarczej,  należy  podać 
informację  na temat t rzech głównych  rodzajów  działalności  (podanie 
maksymalnie 3 kodów),zywutrponmljigedca zaczynając   od głównego   przedmiotu 
działalności 

Druk: M PiPS  12 



Numer  Kodu  (PKD)  Przedmiot   i opis  działalności 

68.20.Z  Prowadzenie  działalności  gospodarczej 

polegającej  m.in.  na w ynejm ie sal i 

pomoieszczeń. 

Pow izyt kowski  Ośrodek  Kultury w  Lublinie 

prowadzi  działalność gospodarczą  w  ramach 

jednost ki  Cent rum  Ekonomiczne.  Celem jest  

pozyskiwanie  i gromadzenie  środków 

f inansowych  oraz sprzęt u  do  działalności 

st at ut owej.  Pomieszczenia  są  w ynajmow ane 

innym  podmiot om  gospodarczym,  oraz 

jednost kom  przeprowadzającym  różnego  t ypu 

szkolenia  czy naukę języków  obcych dla  dzieci. 

Uzyskane w ten sposób środki  f inansowe 

przekazywane  są  . na cele st atutowe,  oraz  na 

prowadzenie  innych jednost ek  zgodnie z § 17 

Statutu z dn.  18 maja 2017  r 

52.21.Z  Usługi  parkingowe.  W  ramach  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  Pow izyt kowski 

Ośrodek  Kult ury w  Lublinie zarządza  miejscami 

post ojowymi  i parkingowymi  zlokalizowanymi  w 

ścisłym cent rum  miasta  Lublin.  Prowadzona 

działalność gospodarcza  funkcjonuje zgodnie z 

obow iązującymi  przepisami  prawa.  Obsługa 

parkingu  i zarządzanie  miejscami  postojowymi 

pozwala  na zgromadzenie  niezbędnych  środków 

f inansow ych  na działalność zgodną ze  Statutem, 

w  t ym jednost ek  opisanych w § 17 Statutu z dn. 

18 maja 2017  r 

Prowadzenie  t ego t ypu  działalności  zapewnia 

w łaściwe  i praw idłowe  funkcjonowanie  innych 

jednost ek  funkcjonujących  w  st rukturach 

prezent ujących  ofert ę  kult uralną  i muzealną 

mieszkańcom  Lublina  i t uryst om. 

47.78.Z  Sprzedaż  dewocjonaliów .  Pow izyt kowski 

Ośrodek  Kultury w  Lublinie  powołał  do  istnienia 

sklep  i hurt ownię  z ziołami  i dewocjonaliami. 

Realizuje  t en cel  przede wszyst kim  przez 

sprzedaż  hurt ową  i detaliczną  dewocjonaliów , 

książek  religijnych,  obrazów,  różańców, 

podręczników  do  religii,  krzyży  i pamiątek 

komunijnych  i ślubnych,  pamiątek  religijnych  i 

zw iązanych  z miastem  Lublin,  pamiątek o 

kościele.  Powyższe zadanie  ma na celu 

przygot owanie  odpow iedniej  ofert y  pamiątek 

dla t uryst ów ,  licznie odw iedzających  kościół z 

ekspozycją  muzealną. 

III. Przychod y  i koszt y organizacj i  pożytk u  publiczneg o w  okresi e  sprawozdawczy m 

1. Informacj a o przychodac h  organizacj i 

1. Łączna kwota przychodów  organizacji  ogółem  (zgodnie z rachunkiem  w yników / zysków  i st rat )  450,545.76  zł 

a) Przychody z działalności  nieodpłat nej  pożyt ku  publicznego  7,415.50 zł 

b) Przychody z działalności  odpłatnej  pożyt ku  publicznego  0.00 zł 

Druk: M PiPS  13 



c) Przychody z działalności  gospodarczej  398,503.27  zł 

d) Przychody  f inansowe  0.48 zł 

e) Pozostałe  przychody  44,626.51 zł 

2.  Informacj a o źródłac h  przychodó w   organizacj i 

2.1. Przychody zzywutsrqponmlkjihgfedcbaZWUSPONMKJGFDA 1% podatku  dochodow ego  od osób  f izycznych  7,415.50  zł 

2.2. Ze źródeł  publicznych  ogółem:  14,633.54  zł 

a) ze środków  europejskich  w  rozumieniu  przepisów  o f inansach  publicznych  0.00 zł 

b) ze środków  budżetu  państ wa  14,633.54 zł 

c) ze środków  budżetu jednost ek  samorządu  t eryt or ialnego  0.00 zł 

d) ze środków  państ wowych  funduszy  celowych  0.00 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych  ogółem:  29,992.97 zł 

a) ze składek  członkowskich  0.00 zł 

b) z darow izn  od osób  f izycznych  0.00 zł 

c) z darow izn  od osób  prawnych  29,992.97 zł 

d) z of iarności  publicznej  (zbiórek  publicznych,  kwest )  0.00 zł 

e) ze spadków,  zapisów  0.00 zł 

f) z wpływów  z mająt ku  (w szczególności  sprzedaży  lub w ynajmu składników  mająt kowych)  0.00 zł 

2.4. Z innych  źródeł  398,503.75  zł 

3.  Informacj e o sposobi e wydatkowani a  środkó w   pochodzącyc h  z 1% podatk u  dochodoweg o  od osó b  fizycznyc h 

3.1. Stan środków  pochodzących  z 1%  podat ku  dochodow ego  od osób f izycznych  na pierwszy  dzień 

roku  sprawozdawczego 
7,415.50 zł 

3.2. Wysokość  kwoty pochodzącej  z 1% podatku  dochodow ego  od osób f izycznych  w ydat kow anej 

w  okresie sprawozdawczym  ogółem 
7,415.50 zł 

3.3.  Działania,  na które w ydat kow ano  środki  pochodzące  z 1% podatku dochodow ego  od osób f izycznych w  okresie 

sprawozdawczym  (w szczególności  określone w  pkt   II.1.1), oraz szacunkowe  kwoty  przeznaczone  na te  działania 

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu  przepisów  o podat ku dochodow ym  od osób  f izycznych, w skazane  przez  podatników 

podatku dochodowego  od osób f izycznych,  na które organizacja  pożyt ku publicznego w ydat kow ała  najw ięcej  środków 

pochodzących  z 1% podatku  dochodow ego  w okresie spraw ozdaw czym  wraz z w ydaną  kwotą 

Druk: M PiPS 



4.zywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVTSRPONMKIEDC  Informacj e o poniesionyc h  kosztac h w  okresi e  sprawozdawczy m  Koszty  ogółem: 

W  tym:  wysokość 

kosztów 

f inansowana zzywutsrqponmlkjihgfedcbaZWUSPONMKJGFDA 1% 

podatku 

dochodowego  od 

osób  f izycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie spraw ozdaw czym  ogółem:  430,999.16  zł  7,415.50 zł 

a) koszty z t ytułu prowadzenia  nieodpłat nej  działalności  pożytku  publicznego  0.00 zł  7,415.50 zł 

b) koszty z t ytułu prowadzenia  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  0.00 zł  0.00 zł 

c) koszty z t ytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  268,362.20  zł 

d) koszty  f inansowe  1,269.28  zł 

e) koszty  administ racyjne  0.00 zł 

f ) pozostałe  koszty  ogółem  161,367.68  zł  0.00 zł 

4.2. Koszty kampanii  informacyjnej  lub  reklamowej  zw iązanej  z pozyskiwaniem   1%  podat ku 

dochodowego od osób  f izycznych 
0.00 zł 

5. W yni k działalnośc i  odpłatne j  i nieodpłatne j  pożytk u  publiczneg o  lub działalnośc i  gospodarcze j  organizacj i  pożytk u 

publiczneg o w  okresi e  sprawozdawczy m 

5.1. Wynik działalności  nieodpłatnej  pożyt ku  publicznego  7,415.50 zł 

5.2. Wynik działalności  odpłatnej  pożyt ku  publicznego  0.00 zł 

5.3. Wynik  działalności  gospodarczej  0.00 zł 

w t ym: wysokość środków  przeznaczona  na działalność  pożytku  publicznego  0.00 zł 

IV. Korzystani e z uprawnie ń w  okresi e  sprawozdawczy m 

r  z podatku dochodowego  od osób  prawnych  0.00 zł 

r  z podatku od  nieruchomości  0.00  zł 

r 
z podatku od czynności  cyw ilnopraw nych  0.00  zł 

1. Organizacja  korzystała z  nast ępujących  r  z podatku od t ow arów  i usług  0.00  zł 
zwolnień 

z podatku od t ow arów  i usług 

0.00  zł r  z opłat y  skarbowej  0.00  zł 
(Należy wskazać jedną  lub więcej pozycji  wraz z kwotą 
przyznanego  zwolnienia)  r  z opłat   sądowych  0.00  zł 

r  z  innych zwolnień,  jakich:  0.00  zł 

17 nie  korzystała 

2. Organizacja  korzystała z prawa  do nieodpłat nego  informowania  przez jednost ki  publicznej 

radiofonii  i t elew izji  o prowadzonej  działalności  nieodpłatnej  pożytku  publicznego,  zgodnie z art .  23a 

ust .  1 ustawy z dnia 29 grudnia  1992  r. o radiofonii  i t elew izji  (Dz.  U. z 2011  r. Nr 43,  poz. 226, z 

późn.  zm.) 

T  Tak 

*   Nie 

I   w łasność 

IP  użyt kowanie  w ieczyst e 

r  najem 

r  użyt kowanie 
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użyczenie 

3. Organizacja  korzystała z upraw nienia  do nabycia  na szczególnych  zasadach 

prawa w łasności  lub prawa  użyt kowania w ieczyst ego  nieruchomości  z zasobu 

Skarbu  Państwa  lub jednost ek  samorządu  t eryt or ialnego,  lub zawarła  na 

preferencyjnych w arunkach  z podmiot ami  publicznymi  umowy  użyt kowania, 

najmu, dzierżawy  lub użyczenia  i przysługuje jej w odniesieniu  do  t ych 

nieruchomości  następujące  prawo: 

(Należy  wskazać jedną  lub  więcej  pozycji) 

r*   dzierżaw a 

F7  nie  korzyst ała 

V.zywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVTSRPONMKIEDC  Persone l organizacj i  pożytk u  publiczneg o w   okresi e  sprawozdawczy m 

1, Pracownic y  ora z osob y św iadcząc e  usług i  na podstawi e  umow y  cyw ilnoprawne j 

1.1. Liczba osób zat rudnionych w organizacji  na podstaw ie  st osunku  pracy 
(W odpowiedzi  należy uwzględnić  wszystkie osoby zatrudnione  w organizacji  na podstawie  stosunku 
pracy  (etat  lub część etatu) w okresie sprawozdawczym,  nawet jeśli  obecnie nie są już  zatrudnione  w 
organizacji) 

2.0  osób 

1.2. Przeciętna  liczba zat rudnionych  w organizacji  na podst aw ie st osunku  pracy w przeliczeniu  na 

pełne  etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie  należy zsumować  wszystkie  osoby zatrudnione  na podstawie  stosunku  pracy  w 
poszczególnych  miesiącach w okresie sprawozdawczym  (wraz z ułamkami  odpowiadającymi  części etatu, np. 0,5 w 
przypadku  osoby zatrudnionej  na pół etatu),  dodać do siebie sumy zatrudnionych  z 12 miesięcy  i podzielić  przez  12. Wynik 
wpisać z dokładnością  do 1 miejsca po  przecinku) 

2.0  etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji  św iadczących  usługi  na podstaw ie  umowy  cyw ilnoprawnej  1.0 osób 

2,  Członkowi e 

2.1. Organizacja  posiada  członków 

Tak 

f*  Mie 

2.2. Liczba członków  organizacji wg st anu  na ostatni  dzień  roku  spraw ozdaw czego 
0.00 osób  f izycznych 

2.2. Liczba członków  organizacji wg st anu  na ostatni  dzień  roku  spraw ozdaw czego 
0.00 osób  prawnych 

3. W olontaria t  w  okresi e  sprawozdawczy m 

3.1. Organizacja  korzystała  ze św iadczeń w ykonyw anych  przez  wolont ar iuszy 
(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) 

Tak 

r  Nie 

3.2.  Liczba wolontar iuszy  w ykonujących  św iadczenie  na rzecz organizacji  przez  okres krót szy  niż 30 

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

okresie sprawozdawczym  i czasu  pracy) 

3.00 osób 

a) członkow ie  organizacji,  pracownicy  organizacji,  osoby św iadczące  usługi  na  podst aw ie 
w  umowy cyw ilnoprawnej,  członkow ie  organu  zarządzającego 

0.00  osó b 

t ym: 
b) inne  osoby  3.00  osó b 



3.3.  Liczba wolontar iuszy  w ykonujących  św iadczenie  na rzecz organizacji  orzez 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) 

1.00 osób 

a) członkow ie  organizacji,  pracownicy  organizacji,  osoby św iadczące  usługi  na  podst aw ie 
w  umowy cyw ilnoprawnej,  członkow ie  organu  zarządzającego 

0.00  osób 

t ym: 
b) inne osoby  1.00 osób 

3.4.  Liczba wolontar iuszy  w ykonujących  św iadczenie  na rzecz organizacji  przez okres dłuższy  niż 6 

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

1.00 osób 

a) członkowie  organizacji,  pracownicy  organizacji,  osoby św iadczące  usługi  na  podst aw ie 
w  umowy cyw ilnoprawnej,  członkow ie  organu  zarządzającego 

0.00  osób 

t ym: 
b) inne osoby  1.00 osób 

VI. W ynagrodzeni a  w  okresi e  sprawozdawczy m 

l .Łączna  kwota wynagrodzeń  (brut t o) w ypłaconych  przez organizację w okresie  spraw ozdaw czym  57,766.87  zł 

a) z t ytułu umów o pracę  50,650.87  zł 

w ynagrodzenie  zasadnicze  50,650.87  zł 

  nagrody  0.00  zł 

  premie  0.00  zł 

  inne  św iadczenia  0.00  zł 

b) z t ytułu  umów  cyw ilnoprawnych  7,116.00  zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń w ypłaconych  przez  organizację  pracownikom  oraz  osobom 

św iadczącym  usługi na podst aw ie  umow y  cyw ilnoprawnej,  w zw iązku z prowadzoną  działalnością 

pożytku  publicznego 

57,766.87  zł 

w  a) w zw iązku z prowadzoną  działalnością  odpłatną  pożytku  publicznego  57,766.87  zł 

tym  b) w zw iązku z prowadzoną  działalnością  nieodpłat ną  pożytku  publicznego  0.00  zł 

3. Łączna kwota w ynagrodzeń  w ypłaconych  przez organizację  pracownikom  oraz  osobom 

św iadczącym  usługi  na podstaw ie  umow y  cyw ilnoprawnej  w zw iązku z prowadzoną  działalnością 

gospodarczą  organizacji 

0.00  zł 

4. Wysokość  przeciętneg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) wypłaconego  członkom  organu 

zarządzającego  organizacji, w liczając w ynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne 

św iadczenia  oraz umowy  cyw ilnopraw ne 
Aby określić przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  należy:  l.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) 

0.00  zł 

5. Wysokość  przeciętneg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) wypłaconego  członkom  organu 

kont roli  lub nadzoru, w liczając w ynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia  oraz 

umowy  cyw ilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0.00  zł 

6. Wysokość  przeciętneg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) wypłaconego  członkom  innych, 
niż organu zarządzającego,  kont roli  lub  nadzoru,  organów organizacji, w liczając  w ynagrodzenie 
zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia  oraz umowy  cyw ilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0.00  zł 

7. Wysokość  przeciętneg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) wypłaconego  pracownikom 

organizacji, w liczając w ynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia,  oraz  osobom 

św iadczącym  usługi na podstaw ie  umow y  cyw ilnoprawnej 

(patrz komentarz do punktu 4) 

2,300.00  zł 



8. WysokośćzywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVTSRPONMKIEDC  najwyższeg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) w ypłaconego  członkom  organu 

zarządzającego, w liczając w ynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia  oraz 

umowy  cyw ilnoprawne 
0.00 zł 

9. Wysokość  najwyższeg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) w ypłaconego  członkom  organu 

kont roli  lub nadzoru, w liczając w ynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia  oraz 

umowy  cyw ilnoprawne 
2,500.00  zł 

10. Wysokość  najwyższeg o  m iesięcznego  w ynagrodzenia  (brut to) w ypłaconego  członkom  innych, 

niż organu zarządzającego,  kont roli  lub nadzoru,  organów  organizacji, w liczając  w ynagrodzenie 

zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia  oraz umowy  cyw ilnoprawne 
0.00 zł 

11. Wysokość  najwyższeg o  m iesięcznego w ynagrodzenia  (brut to) w ypłaconego  pracow nikom 

organizacji, w liczając w ynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i inne św iadczenia,  oraz 

wynagrodzenia w ypłaconego  osobom  św iadczącym  usługi  na podstaw ie  umowy  cyw ilnopraw nej 
0.00 zł 

12. Dodatkowe  uwagi dot yczące  w ynagrodzeń 
(Można podzielić się z opinią publiczną  dodatkowymi  uwagami  dotyczącymi 
poziomu  lub konstrukcji  wynagrodzeń  w organizacji,  wówczas  należy  wpisać 
te uwagi w przygotowane  pole) 

VII.  Informacj a o udzielonyc h  prze z organizacj ę  pożytk u  publiczneg o  pożyczkac h  pieniężnyc h w  okresi e  sprawozdawczy m 

1. Organizacja  udzielała  pożyczek  pieniężnych 

Tak 

Nie 

2. Wysokość  udzielonych  pożyczek  pieniężnych  0.00 zł 

3. Statutowa  podstawa  przyznania  pożyczek  pieniężnych 

VIII.  Informacj a o działalnośc i  zlecone j organizacj i  pożytk u  publiczneg o  prze z organ y administ racj i  publiczne j  w   okresi e 

sprawozdawczy m 

1. Organizacja  realizowała zadania zlecone  przez organy jednost ek  samorządu  t eryt or ialnego 

f "   Tak 

<*  Nie 

2.  Informacja  na t emat  głów nych  realizowanych  zadań  i kwot  dotacji  ot rzymanych  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 

3. W okresie spraw ozdaw czym  organizacja  realizowała zadania zlecone  przez organy  administ racji 

rządowej  lub państwowe  fundusze  celow e 

Tak 

r  Nie 

4.  Informacja na t emat   realizowanych  zadań  i kwot  dotacji  ot rzymanych  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 

Refundacja  kosztów 

zat rudnienia  skierow anego 

bezrobotnego  do 30  roku 

życia 

zmniejszenie  bezrobocia  M iejski  Urząd  Pracy w  Lublinie  14,633.54  zł 

IX.  Informacj a dotycząc a  realizowanyc h  prze z organizacj ę  pożytk u  publiczneg o w  okresi e sprawozdawczy m  zamówie ń 

publicznyc h 

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Oz.  U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 

przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro) 

1. W okresie spraw ozdaw czym  organizacja  realizowała zamów ienia  publiczne 

^  Tak 

*   Nie 
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2.  Informacja na temat  realizowanych zamówień  i kwot  ot rzymanych  na ich  realizację 

Lp  Przedmiot   zamówienia 
— —  — 

X. Informacj e  uzupełniając e 

Nazwa  organu  Kwota 

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 stanow iącym  spółki 

Lp  Nazwa spółki  Siedziba  spółki  %  udziałów  % udziału w ogólnej 

lub akcji w  liczbie głosów 

kapitale 

2. Wykaz fundacji,  których organizacja jest   fundatorem 

3. Informacje o kont rolach  przeprowadzonych w organizacji  przez organy administ racji  publicznej w okresie  sprawozdawczym 

Lp  Organ  kont rolujący  Liczba  kont roli 

4. Organizacja przeprowadziła  badanie sprawozdania  f inansowego  na podstawie  ustawy z dnia 29 

września  1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009  r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)  lub 

rozporządzenia  M inist ra  Finansów z dnia 23 grudnia 2004  r. w sprawie obowiązku  badania 

sprawozdań  f inansowych  organizacji  pożytku  publicznego  (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

f   Tak 

&   Nie 

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

Czytelny podpis osoby  upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w  imieniu 

SSI l i l  •   •  

mgr Stanisalw  Gauls, dn. 
28.06.2018  r.  Data wypełnienia  sprawozdania 

DYREKTOR 
;owskiQśraJekKulJWĄT  T

gr  Stanisław  Ga:iz5 

Powizytkowski Ośrodek Kultur; 
20004 Lublin, ul. Narutowicza  6 

NIP 8462596121, Regon 940035258* 

Druk: M PiPS  1 9 


