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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica TRAUGUTTA Nr domu 18 Nr lokalu 312

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-113 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 606-14-77-56

Nr faksu 42-678-12-55 E-mail studiointegracji@vp.pl Strona www www.studiointegracji.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47164780500000 6. Numer KRS 0000134349

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

Krzysztof Cwynar Prezes TAK

Małgorzata Grzesiak Wiceprezes TAK

Krzysztof Nowakowski Wiceprezes TAK

Stanisława Bogusławska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Kołodziejska Pzrewodnicząca TAK

Łucja Kunce Członek TAK

Jadwiga Rutkowska Członek TAK

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową 
nieodpłatną.
I. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest:
1.organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych z udziałem 
artystów, w tym niepełnosprawnych (PKD-90.01.Z)
2.promocja twórczości artystów niepełnosprawnych (PKD-90.03.Z)
3.prowadzenie kompleksowej opieki nad niepełnosprawnymi artystami
(88.10.Z)
4.obrona prawna interesów osób niepełnosprawnych (PKD-88.10.Z)
5.organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć z terapii artystycznej 
(PKD-85.52.Z)
6.realizowanie potrzeb i postulatów artystów niepełnosprawnych, w celu 
polepszenia
warunków ich życia oraz integrację środowiska artystycznego 
(PKD-88.10.Z)
7.doskonalenie warsztatu artystycznego twórców przez: (PKD-85.52.Z) 
a. objęcie opieką artystyczną osób indywidualnych, grup artystycznych i 
zespołów,
b. prowadzenie zgrupowań i szkoleń mających, na celu przygotowanie
spektakli koncertów itp.
8.prowadzenie wydawnictwa w zakresie wydawania książek: śpiewniki, 
teksty literackie, poetyckie itp. (PKD-58.11.Z)
9.prowadzenie wydawnictwa w zakresie wydawania nagrań dźwiękowych i 
muzycznych niepełnosprawnych artystów (PKD-59.20.Z)
10. organizowanie pojedynczych koncertów i tras koncertowych oraz 
festiwalu osób- artystów niepełnosprawnych, na którym twórcy mogliby 
prezentować swoje osiągnięcia (PKD-90)
11. wspieranie i współorganizowanie wszelkiego rodzaju wydawnictw, 
nagrań, wystaw, imprez artystycznych oraz inicjatyw społecznych, 
prowadzących do rehabilitacji poprzez sztukę (PKD-88.10.Z)
12. współpraca z organizacjami zajmującymi się procesami integracyjnymi, 
adaptacyjnymi oraz rehabilitacją przez sztukę i rekreację (PKD-94.99.Z)
13. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych i innych akcji
mających na celu zdobycie środków finansowych na realizację celów 
statutowych a więc szeroko rozumianą pomoc dla artystów 
niepełnosprawnych, pozyskiwanie sponsorów (PKD-88.99.Z)
14. pomoc dla artystów niepełnosprawnych w uzyskaniu zatrudnienia 
(PKD-88.10.Z)
15. udzielanie konsultacji artystycznych (PKD-90.02.Z)
16. pomoc finansowa w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla artystów 
niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych członków rodzin 
(PKD-88.10.Z)
17. udział finansowy kosztów leczenia i zabiegów leczniczych osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
(PKD-88.10.Z)

18. udział finansowy remontu mieszkań i zakupu wyposażenia na rzecz 
osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
(PKD-88.10.Z)
19.finansowanie zakupu strojów, rekwizytów, instrumentów muzycznych, 
sprzętu artystycznego itp.(PKD-90.02.Z)
20.organizowanie pomocy materialnej, merytorycznej i praktycznej dla 
niepełnosprawnych artystów, znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, w celu polepszenia warunków ich życia, jak i możliwości rozwoju 
ich twórczości (PKD-88.10.Z)
21.organizowanie i prowadzenie terapii logopedycznej (PKD-86.90.E)
22.promocja polskiej twórczości na arenie międzynarodowej (PKD-90)
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
a.organizowanie i prowadzenie stałych zajęć z rehabilitacji artystycznej 
b. organizowanie koncertów integracyjnych na terenie całej Polski z 
udziałem niepełnosprawnych artystów
c. pomoc społeczną oraz ochronę zdrowia (rzeczową i finansową dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
2. Działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego poprzez:
a. wspieranie i promocję talentów
b.organizowanie ogólnopolskich koncertów z cyklu "Krzysztof Cwynar 
zaprasza..." z udziałem niepełnosprawnych artystów z całej Polski

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

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

0

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podjęto następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Prowadzenie ciągłej rehabilitacji przez cały rok z terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami 
(porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, wadami mowy,
słuchu, autyzmem...), projekt współfinansowany z PFRON. Podopieczni uczą się śpiewu pod kierunkiem zawodowych muzyków. 
Zajęcia artystyczne obejmują: interpretację piosenki rozrywkowej i literackiej,
emisję głosu, pracę z akompaniatorem, mikrofonem, naukę gry na fortepianie. Uczestnicy otrzymują pomoce dydaktyczne w 
formie nut do grania, wydrukowane teksty, płyty CD z nagraniami kontrolnymi .
Uczestnikami są osoby niepełnosprawne z Łodzi i województwa.
2. Zorganizowanie 7 koncertów integracyjnych na terenie Łodzi i województwa, w tym dwóch koncertów z cyklu "Krzysztof 
Cwynar zaprasza... w Teatrze Muzycznym w Łodzi, z udziałem
niepełnosprawnych artystów z województwa łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, rzeszowskiego, 
pomorskiego. Za pomocą sztuki rozwijamy twórcze pasje i umiejętności,
pomagamy osobom niepełnosprawnym odzyskiwać wiarę we własne siły, uczymy akceptacji i integracji społecznej, wspieramy, 
promujemy i opiekujemy się utalentowanymi wokalnie artystami.
3. Zorganizowanie spotkań integracyjnych m.in.wielkanocnego, mikołajkowego, wigilijnego.
4. Zorganizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ( 
m.in. dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia, zaopatrzenia medycznego... ).
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 osób 
niepełnosprawnych

1. Prowadzenie ciągłej rehabilitacji przez cały rok 
z terapii artystycznej  ( zajęcia z emisji głosu, 
zajęcia z wokalne w ramach interpretacji 
piosenki, nauka gry na fortepianie) dla osób 
niepełnosprawnych różnymi schorzeniami 
(porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością 
intelektualną, wadami mowy, słuchu, 
autyzmem...). 2.Likwidacja stereotypów i 
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 
3.Promocja integracji i akceptacji społecznej.4. 
Prowadzenie strony internetowej promującej 
działalność osób niepełnosprawnych.

85.52.Z 6 157,87 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

1.Organizowanie pomocy materialnej 
merytorycznej i praktycznej dla 
niepełnosprawnych artystów, znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, w celu polepszania 
warunków ich życia, jak i rozwoju ich twórczości, 
w tym: a. prowadzenie zajęć z terapii 
artystycznej dla osób niepełnosprawnych, 
uzdolnionych wokalnie, dofinansowanie do 
turnusów rehabilitacyjnych, zakupu leków, 
dojazdów na zajęcia, organizowanie pomocy 
finansowej w sytuacjach losowych, pomoc w 
zakupie niezbędnego sprzętu domowego i w 
staraniach o zdobycie mieszkania.2. Organizacja 
spotkań integracyjnych, okolicznościowych.

88.10.Z 4 198,88 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja profesjonalnych koncertów i 
wydarzeń artystycznych, integracyjnych na 
terenie Łodzi i województwa. 2. Realizacja 
cyklicznego projektu ogólnopolskiego "Krzysztof 
Cwynar zaprasza...", z udziałem 
niepełnosprawnych artystów z kilku 
województw. 3. Wspieranie, promocja i opieka 
nad utalentowanymi artystami, zapraszanie do 
udziału w warsztatach, koncertach, nagraniach. 
4. Profesjonalna nauka śpiewu, pod kierunkiem 
zawodowych muzyków - artystów: zajęcia z 
akompaniatorem, praca z mikrofonem pod 
okiem specjalistów, nauka gry na fortepianie.

90.01.Z 2 756,56 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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 59.20.Z

1.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i
muzycznych. Wydanie, promocja i dystrybucja
nagrań dźwiękowych na płycie CD. Płyta LIVE
CD,CD2 „Krzysztof Cwynar zaprasza” (nagrana z
koncertów w Teatrze Muzycznym w Łodzi). Płyty
zostały nagrane przez niepełnosprawnych
artystów, laureatów festiwali integracyjnych, w
ramach promocji utalentowanych osób
niepełnosprawnych oraz w ramach działań na
rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
dziedzictwa narodowego . Płyty  trafiły do
sprzedaży wysyłkowej przez Internet oraz
podczas koncertów. Pieniądze ze sprzedaży na
bieżąco wspierają działalność statutową.

2 47.91.Z

2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Sprzedaż płyt „Na zdrowie” z utworami Jana 
Kochanowskiego i muzyką Krzysztofa Cwynara oraz CD 1 oraz CD2 LIVE "Krzysztof Cwynar 
zaprasza" Płyty były sprzedawane podczas koncertów integracyjnych oraz poprzez stronę 
internetową (www.studiointegracji.org).
Pieniądze ze sprzedaży na bieżąco wspierają
działalność statutową. Stanowią promocję
utalentowanych osób niepełnosprawnych oraz
działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego .

3 47.99.Z

3.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami. Sprzedaż płyt „Na zdrowie” z
utworami Jana Kochanowskiego i muzyką
Krzysztofa Cwynara oraz płyta LIVE z koncertu
"Krzysztof Cwynar zaprasza..." była sprzedawana
podczas koncertów integracyjnych oraz poprzez
stronę internetową (www.studiointegracji.org).
Pieniądze ze sprzedaży na bieżąco wspierają
działalność statutową. Stanowi promocję
utalentowanych osób niepełnosprawnych oraz
działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 308 693,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 307 458,83 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 235,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 503,80 zł

2.4. Z innych źródeł 1 235,00 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 13 113,31 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 113,31 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 277 841,72 zł

w 
tym:

0,00 zł

266 211,72 zł

11 630,00 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:

628,00 zł

10 165,00 zł

0,00 zł

5 710,80 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
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 933,95 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: 300 533,08 zł 13 113,31 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

300 524,88 zł 13 113,31 zł

0,00 zł 0,00 zł

8,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie projektów: "Krzysztof Cwynar zaprasza...", "Placówka kształcenia muzycznego i 
kultury słowa pn. Studio Integracji".

8 085,81 zł

1 Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych artystów (zwrot kosztów podróży, nagrody, zapomoga 
socjalna).

2 406,02 zł

2 Organizacja spotkań integracyjnych ( zakup rekwizytów, gadżetów, produktów żywnościowych...). 828,62 zł

3 Pomoc finansowa ze środków dedykowanych z 1%. 1 325,79 zł

4 Koszty związane z utrzymaniem strony internetowej, zakupu oprogramowania komputerowego. 467,07 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 156,55 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

8 160,75 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. 0,50 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

10 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

52 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

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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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 173 426,00 zł

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

173 426,00 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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

10 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 173 426,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 173 426,00 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

0,00 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)

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)

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

1 Krzysztof Cwynar zaprasza... Dotacja na wkład własny do 
projektu PFRON.

Miasto Łódź - Prezydent Miasta 
Łodzi

11 630,00 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

0,00 zł

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

1 Placówka kształcenia 
muzycznego i kultury słowa
pn. Studio Integracji.

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych,
integracja społeczna, 
komunikacja z otoczeniem osób
z wadami słuchu i mowy, 
autyzmem,
niepełnosprawnością 
intelektualną, rozwijanie
zdolności artystycznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

153 755,72 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Krzysztof Cwynar
Małgorzata Grzesiak

Krzysztof Nowakowski
Stanisława Bogusławska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 Krzysztof Cwynar zaprasza... Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych,
integracja społeczna, 
komunikacja z otoczeniem osób
z wadami słuchu i mowy, 
autyzmem, 
niepełnosprawnością
intelektualną, rozwijanie 
zdolności artystycznych,
promocja utalentowanych 
wokalnie niepełnosprawnych
artystów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

112 456,00 zł

2019-07-15
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