
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina RADZYŃ PODLASKI

Powiat RADZYŃSKI

Ulica UL. PARKOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość RADZYŃ 
PODLASKI

Kod pocztowy 21-300 Poczta RADZYŃ PODLASKI Nr telefonu 534811171

Nr faksu E-mail sylwiam72@wp.pl Strona www www.osmykolor.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-13

2015-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06148695000000 6. Numer KRS 0000440013

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

Sylwia Marczuk Prezes TAK

Kazimierz Ostrowski Zastępca Prezesa TAK

Stanisław Wiater Zastępca Prezesa 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

Anna Kułak Komisja Rewizyjna TAK

Krzysztof Marciniuk Komisja Rewizyjna TAK

Joanna Cybulak Komisja Rewizyjna TAK

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ÓSMY KOLOR TĘCZY"

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)

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

Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych działa od sierpnia 2012 roku. W@ dniu 13.11.2012 
roku uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i stało się stowarzyszeniem rejestrowym. Od 10.02.2015 roku 
posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego. Celami Stowarzyszenia jest między innymi: niesienie pomocy 
osobom niepełnosprawnym przez ułatwienie im dostępu do opieki zdrowotnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz 
działanie na rzecz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych , likwidowanie uprzedzeń wobec tych 
osób, ich rodzin i opiekunów.Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest organizowanie imprez typu 
paraolimpiada, pikniki i koncerty oraz spotkań  integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, na których mieszkańcy 
mogą się poznać i zaprzyjaźnić z naszymi podopiecznymi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków naszego 
Stowarzyszenia i osób nas wspierających zorganizowaliśmy już w ciągu siedmiu lat działalności wiele spotkań 
integracyjnych, koncertów, pikników rodzinnych, siedem Radzyńskich Paraolimpiad. O tych wydarzeniach można 
zapoznać się na naszej stronie internetowej www.osmykolor.pl.   Do 2017 roku nasza siedziba mieściła się w Pałacu  
Potockich w Radzyniu, jednak jako stowarzyszenie nie mieliśmy możliwości rozwoju i prowadzenia zajęć 
indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych . Pomieszczenia, które zajmowaliśmy były małe i 
niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie nasze nie mogło realizować założeń jakie były 
postawione. Do prowadzenia różnych zajęć musieliśmy wynajmować sale, za które trzeba było ponosić wysokie 
koszty. W  sierpniu 2017 roku dostaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego na zasadzie dzierżawy na 10 lat obecną 
naszą siedzibę. Miejsce to sami doprowadziliśmy do używalności. Siedziba nasza była zaniedbana jednak własnym 
sumptem wycięliśmy drzewa(samosiejki), wyrównaliśmy teren, nasypaliśmy ziemi. Elewacja budynku po uprzednim 
uzyskaniu zgód od Urzędu Marszałkowskiego i Konserwatora Zabytków została odświeżona. Wszelkie prace w 
budynku czyli doprowadzenie mediów, odnowienie ścian, uzyskanie mebli zostało zrobione charytatywnie  dzięki  
osobom, które chciały nam pomóc.  Obecnie opłacamy miesięcznie czynsz oraz wszelkie media. Jako 
stowarzyszenie dodatkowo w 2019 roku musieliśmy sami zakupić piec ,ponieważ kotłownia z której czerpaliśmy 
ciepło została zburzona. Nasze  działania w związku z pandemią opierają się  na pracy z osobami 
niepełnosprawnymi jeden na jeden (terapeuta -osoba niepełnosprawna). Siedziba nasza składa się z budynku,  który 
sami  odremontowaliśmy -  remonty wewnątrz  i w nim staramy się prowadzić działania z osobami 
niepełnosprawnymi szkolenia jak i zajęcia z terapeutami, warsztaty spotkania itp. Od 2020 roku mamy mini siłownię, 
posiadamy też wypożyczalnie rowerów trójkołowych oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.  Szkolimy osoby 
niepełnosprawne, które potem mogą podjąć łatwiej prace. Piszemy różne projekty na poszczególne działania.  Na 
placu naszej siedziby są jeszcze stare budynki garażowe chcielibyśmy je wyremontować i dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Co roku piszemy i realizujemy projekt wakacyjny , gdzie zatrudniamy wykwalifikowaną 
kadrę dla osób niepełnosprawnych. W 2021 i do lutego 2022 roku realizowaliśmy projekt z Fundacji PZU. 
Realizowaliśmy zajęcia wakacyjne oraz spotkania świąteczne. Obecnie nadal działamy realizując potrzeby naszych 
podopiecznych pozyskując dofinansowania od firm i sponsorów prywatnych. Próbujemy stworzyć stanowiska pracy 
ze stowarzyszenia " Modrzew " z siedzibą w Świdniku, dla osób poszukujących zatrudnienia wykluczonych 
społecznie i niepełnosprawnych.

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

200

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

a. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym przez 
ułatwienie im dostępu do opieki zdrowotnej, 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej, a także grupom 
społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie 
społeczne.
b. udostępnianie rodzinom i opiekunom osób 
niepełnosprawnych fachowej wiedzy z zakresu 
sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
c. udzielanie wsparcia psychologicznego i pomocy 
prawnej, rodzinom i opiekunom osób 
niepełnosprawnych, a także grupom społecznym 
najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne
d. działanie na rzecz integracji ze społeczeństwem osób 
niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec 
tych osób, jak i ich rodzin i opiekunów,
e. promocja i organizacja wolontariatu wspierającego 
osoby niepełnosprawne oraz członków ich rodzin i 
opiekunów,
f. pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich 
rodzin w uzupełnianiu edukacji i zdobywaniu kwalifikacji 
zawodowych, a także grupom społecznym najbardziej 
narażonym na wykluczenie społeczne
g. pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich 
rodzin w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. a także 
grupom społecznym najbardziej narażonym na 
wykluczenie społeczne
h. zebranie danych osób niepełnosprawnych objętych 
działalnością Stowarzyszenia
i. Tworzenie i prowadzenie różnego typu placówek 
edukacyjnych, opiekuńczo -wychowawczych, 
diagnostyczno -terapeutycznych, leczniczych zakładów 
pracy, zakładów aktywności zawod

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 97 620,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 97 620,95 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17 052,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 936,17 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)

15 936,17 zł

0,00 zł

0,00 zł

24 117,06 zł

44 348,19 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 84 401,42 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 13 219,53 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 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

1 niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym przez ułatwienie im dostępu do opieki zdrowotnej, 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na 
wykluczenie społeczne

3,00 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.1. Organizacja posiada członków

30 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)

20 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 5 022,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 022,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaski 1

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Sylwia Marczuk 
Kazimierz Ostriowski Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-28
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