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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina JASŁO

Powiat JASIELSKI

Ulica KOŁŁĄTAJA Nr domu 1 Nr lokalu 24

Miejscowość JASŁO Kod pocztowy 38-200 Poczta JASŁO Nr telefonu 13 44 64722

Nr faksu E-mail doradca.gdebosz@gmail.com Strona www www.jasloiregion.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-03-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00080898900000 6. Numer KRS 0000020568

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

Wiesław Hap Prezes Zarządu TAK

Felicja Jałosińska I Zastępca Prezesa TAK

Andrzej Gawlewicz II Zastępca Prezesa TAK

Józef Laskowski Sekretarz TAK

Henryk Zych Zastępca Sekretarza TAK

Łucja Filipek Zastępca Sekretarza TAK

Ilona Dranka Zastępca Skarbnika TAK

Katarzyna Barzyk Członek Zarządu TAK

Tomasz Kasprzyk Członek Zarządu TAK

Jacek Nawrocki Członek Zarządu TAK

Mariusz Skiba Członek Zarządu TAK

Robert Michałowski Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO
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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

Barbara Żegleń Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zdzisław Szymański Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryk Żegleń Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

III. Działalność wydawnicza.
W okresie sprawozdawczym, w nawiązaniu do stulecia odzyskania przez nasze państwo niepodległości SMJiRJ 
podjęło wiele działań. Ze wsparciem Miasta Jasła wydaliśmy kilka cennych publikacji
- W liczbie 800 egz. ukazał się wyjątkowy album - „Jasło. Dawne. Zniszczone. Odbudowane. Współczesne.” pod 
redakcją Felicji Jałosińskiej. 
- Wydaliśmy w liczbie 400 egz. album autorstwa Felicji Jałosińskiej i Zdzisława Świstaka p.t. „Ruiny Jasła 1944-
1945”. Publikacja upamiętnia dwie ważne rocznice: 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 150. 
lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Album jest cennym źródłem obrazu zniszczeń 
niemieckich w Jaśle i w szerszym wymiarze może być jednym z dowodów zbrodni Niemiec hitlerowskich III Rzeszy 
na  państwie polskim w latach II wojny światowej.  
- W nakładzie 500 egz została wydana najbardziej tematycznie związana ze stuleciem odzyskania przez naszą 
Ojczyznę wolności kolejna publikacja SMJiRJ - „Jasielska droga do niepodległej Polski 1768-1922” autorstwa 
Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej i Zdzisława Świstaka. 
- Końcem grudnia 2018 r. na rynku wydawniczym pojawił się w liczbie 400 egz. IX tom „Rocznika Jasielskiego” - 
dzieło zespołu redakcyjnego pod redakcją prezesa Wiesława Hapa.
- W minionym roku powstał też kolejny „Kalendarz Jasielski” na 2019 r., który został wydany już      w tym roku w 
liczbie 700 egz.  Jego autorką, jak i poprzednich, była Felicja Jałosińska. Wydawnictwo oprócz części kalendarzowej 
jest poradnikiem i informatorem.

IV. Działalność programowa. 

1. Konkursy i turnieje:
- 2 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury miała miejsce uroczystość podsumowania XXIII Konkursu 
Fotograficznego „ Jasło - Moje Miasto ” pod hasłem „Jasielska codzienność - jaślanie na co dzień”. Organizatorem 
konkursu było tradycyjnie Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w 
Jaśle. 
- 23 maja 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII Turnieju 
Wiedzy o Jaśle dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. 
Organizatorami tego cyklicznego konkursu są Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. 
- Na przełomie  maja i czerwca 2018 r. w auli ZSM nr 3 w Jaśle odbył się finał piętnastej edycji 
Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”. Jego głównym organizatorem był 
Zespół Szkół Miejskich Nr 3, a współorganizatorem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 
2. Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, 
edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, uroczystościach.  
- 25 stycznia 2018r. obchody X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu nasi 
przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości na kirkucie w Jaśle. 
- W kwietniu 2018 r. w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja regionalistyczno-patriotyczna 
związana ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. 
- W dniach 12-13 maja 2018 r. odbyły się Ogólnopolskie Obchody 250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie 
Niskim. W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem 
„Dla wolności ginę.
- Wieczorem 3 sierpnia, w 75. rocznicę uwolnienia więźniów w Jaśle, które miało miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943
 r., odbył się VI Jasielski Marsz Wolności ku czci uczestników i ofiar tej akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. Jego 
organizatorami byli: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła   i Regionu Jasielskiego i 139. DH „Lisy” z Jaśle. 
- 15 sierpnia 2018 r. po mszy świętej w Sanktuarium Antonińskim jej uczestnicy przeszli pod obiekt jasielskiego 
budynku dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – obecnego kina JDK oraz Miejskiego Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej. Tam, na zewnętrznej ścianie, odsłonięta została tablica upamiętniającą jaślan walczących 
w latach 1914-1922 o niepodległość Ojczyzny, ufundowana przez Miasto Jasło z inicjatywy Stowarzyszenia 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 
- 3 - 4 listopada harcerki i harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w 
Jaśle odbyli dwudniową wycieczkę patriotyczną do Lwowa i Zadwórza.  Zabrali ze sobą ponad 1 100 zniczy 

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

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zgromadzonych w społecznej zbiórce, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i 
Regionu Jasielskiego. 
- 7 listopada na płycie jasielskiego Rynku przenieśliśmy się w czasie o sto lat. Do plenerowego widowiska 
odtworzenia narodzin niepodległości w naszym mieście zaprosili jaślan: Miasto Jasło          oraz Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy współpracy Muzeum Regionalnego w Jaśle. 
- 14 listopada 2018 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia pośmiertnie tytułów „Honorowy 
Obywatel Miasta Jasła” na ręce przedstawicieli rodzin Karola Głowy i Stanisława Zubla. Na wniosek Zarządu SMJiRJ 
przyznała je Rada Miejska Jasła. 
- SMJiRJ było też reprezentowane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w 
Jasionce na Ogólnopolskiej Konferencji „Polska jest wolna!” 
- Ponadto jesienią 2018 r. prezes Wiesław Hap, z ramienia SMJiRJ wygłosił w jasielskich placówkach oświatowych, 
stowarzyszeniach i organizacjach kilka prelekcji historycznych poświęconych drodze jaślan do Niepodległości. 
- SMJiRJ zorganizowało również XXIV edycję Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto” pod hasłem 
„Jasielskie ślady walk  o niepodległość”, którego podsumowanie odbyło się w styczniu tego roku. W najbliższych 
miesiącach jaślanie obejrzą przygotowane w 2018 r. dwa filmy: „Perła Podkarpacia w archiwalnych fotografiach na 
tle muzyki z epoki” oraz „Historyczny spacer po Jaśle śladami ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z walką jaślan o 
niepodległość”, przygotowane przez członków Młodzieżowego Koła SMJiRJ z ZSM nr 3 w Jaśle pod opieką 
Wiesława Hapa. 
- Przez cały 2018 r. członkowie Zarządu brali udział w wernisażach wystaw w Muzeum Regional-nym w Jaśle, w 
Jasielskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Bibliotece Pedagogicznej w Jaśle. Uczestniczyli w 
prelekcjach, konferencjach, uroczystościach i jubileuszach organizacji społeczno-kulturalnych. Reprezentacja 
Zarządu brała udział w trakcie lokalnych uroczystości patriotycznych, państwowych i religijnych.

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

10000

20
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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) 86 610,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 86 610,23 zł

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia:
- W liczbie 800 egz. ukazał się wyjątkowy album - „Jasło. 
Dawne. Zniszczone. Odbudowane. Współczesne.” pod 
redakcją Felicji Jałosińskiej. 
- Wydaliśmy w liczbie 400 egz. album autorstwa Felicji 
Jałosińskiej i Zdzisława Świstaka p.t. „Ruiny Jasła 1944-
1945”. Publikacja upamiętnia dwie ważne rocznice: 100. 
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 150. 
lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego. Album jest cennym źródłem obrazu 
zniszczeń niemieckich w Jaśle i w szerszym wymiarze 
może być jednym z dowodów zbrodni Niemiec 
hitlerowskich III Rzeszy na  państwie polskim w latach II 
wojny światowej.  
- W nakładzie 500 egz została wydana najbardziej 
tematycznie związana ze stuleciem odzyskania przez 
naszą Ojczyznę wolności kolejna publikacja SMJiRJ - 
„Jasielska droga do niepodległej Polski 1768-1922” 
autorstwa Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej i Zdzisława 
Świstaka. 
Udział i organizacja wystaw, konkursów i wydarzeń o 
tematyce historycznej

2 200,10 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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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,61 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 601,09 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 2 200,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 200,10 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)

71 689,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 Działalność wydawnicza 2 200,10 zł

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) 71 689,26 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 14 921,58 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

133 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

4 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 7 426,86 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 426,86 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)

618,90 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

535,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

organizacji

Wiesław Hap - Prezes Zarządu
Felicja Jałosińska - Zastępca 

Prezesa Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-12

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