
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ZWIĄZEK KURPIÓW ŚWIĘTOKRZYSKA 2 07-410 OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.20201 - 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego:

1. Związek nie posiada rzeczowego majątku trwałego, ani wartości niematerialnych i prawnych. Nie prowadzi amortyzacji tych środków.

2. Związek nie posiada guntów użytkowanych wieczyście.

3. Związek nie ma inwestycji długoterminowych, ani fizycznych aktywów trwałych.

4. Zapasy rzeczowych aktywów wycenia się według ceny zakupu.

5. Należności wycenia się według wartości nominalnej.

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

7. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.

8. Zobowiązania wycenia się na dzień finansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Kapitał podstawowy: informacje dostosowano do wskazań MPiPS zawartych w sprawozdaniu sporządzonym dla potrzeb ministerstwa, tj.
rozliczenie rocznej nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami przedstawia się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie
funduszy własnych w roku następnym, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania.

Data sporządzenia: 2022-02-06

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-12



Teresa Grzyb

Mirosław Grzyb - prezes 
Maria Samsel - wiceprezes 
Iwona Choroszewska Zyśk - wiceprezes 
Anna Ogniewska - skarbnik 
Ks. Wiesław Białczak - członek 
Krystyna Łaszczych - sekretarz 
Henryk Gadomski - członek 
Robert Domurad - członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-12



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-02-06

Teresa Grzyb

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosław Grzyb - prezes
Maria Samsel - wiceprezes
Iwona Choroszewska Zyśk - wiceprezes
Anna Ogniewska - skarbnik
Ks. Wiesław Białczak - członek
Krystyna Łaszczych - sekretarz
Henryk Gadomski - członek
Robert Domurad - członek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

ZWIĄZEK KURPIÓW
07-410 OSTROŁĘKA
ŚWIĘTOKRZYSKA 2 
0000219037

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 21 308,88 50 204,92

I. Zapasy 17 556,51 48 000,32

II. Należności krótkoterminowe 20,00 1 047,50

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 732,37 1 157,10

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 21 308,88 50 204,92

PASYWA

A. Fundusz własny 19 434,58 48 773,62

I. Fundusz statutowy 24 207,22 19 434,58

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto -4 772,64 29 339,04

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 874,30 1 431,30

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 874,30 1 431,30

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 21 308,88 50 204,92

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-12



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-02-06

Teresa Grzyb

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosław Grzyb - prezes
Maria Samsel - wiceprezes
Iwona Choroszewska Zyśk - wiceprezes
Anna Ogniewska - skarbnik
Ks. Wiesław Białczak - członek
Krystyna Łaszczych - sekretarz
Henryk Gadomski - członek
Robert Domurad - członek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

ZWIĄZEK KURPIÓW
07-410 OSTROŁĘKA
ŚWIĘTOKRZYSKA 2 
0000219037

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 151 864,86 158 743,70

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 21 306,50 42 843,20

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 130 558,36 115 900,50

B. Koszty działalności statutowej 138 123,44 123 992,20

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 935,05 9 996,10

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 11 019,88 21 500,18

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 124 168,51 92 495,92

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 13 741,42 34 751,50

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 59 461,77 69 372,95

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -45 720,35 -34 621,45

I. Pozostałe przychody operacyjne 59 939,02 64 500,91

J. Pozostałe koszty operacyjne 17 275,51 529,10

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 1 715,80 11,32

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -4 772,64 29 339,04

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -4 772,64 29 339,04

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-12



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Związek nie ma innych zobowiązań finansowych poza wskazanymi w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Związek nie udzielał żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wszystkie dane wskazane są w bilansie.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody: składki członkowskie od osób fizycznychych: 8910,00 zł., dotacje: 62000,00 zł., działalność odpłatna pożytkuj publicznego:
42843,20 zł., darowizny: 22010,00zł., odpis podatkowy 1%: 4830,50 zł., operacyjne: 64500,91 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nieodpłatna działalność pozytku publicznego: 9996,10 zł., odpłatna działalność pożytku publicznego: 21500,18 zł., koszt ogolny zarządu:
69372,95 zł., pozostałe koszty działalności statutowej (bez wynagrodzeń) 42260,24 zł., koszty operacyjne: ?529,10 zł., koszty finansowe:
11,32 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy naliczany jest w oparciu o rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami/ zwiększenie funduszu, lub kosztów nad
przychodami/ zmniejszenie funduszu po zatwierdzeniu sprawozdania.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód: 4830,50 zł., poniesione koszty: 4830,50 zł., w tym zakup materiałów: 1116,36 zł., usługi 3714,14 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występują

Data sporządzenia: 2022-02-06

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-12



Teresa Grzyb

Mirosław Grzyb - prezes 
Maria Samsel - wiceprezes 
Iwona Choroszewska Zyśk - wiceprezes 
Anna Ogniewska - skarbnik 
Ks. Wiesław Białczak - członek 
Krystyna Łaszczych - sekretarz 
Henryk Gadomski - członek 
Robert Domurad - członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-12



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2022-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina OSTROŁĘKA

Powiat OSTROŁĘCKI

Ulica ŚWIĘTOKRZYSKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość OSTROŁĘKA Kod pocztowy 07-410 Poczta OSTROŁĘKA Nr telefonu 297645830

Nr faksu 297645830 E-mail biuro@kurpie.org Strona www www.kurpie.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

1996-07-02

2004-10-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 55047254600000 6. Numer KRS 0000219037

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

Mirosław Grzyb Prezes TAK

Maria Samsel wiceprezes TAK

Iwona Choroszewska-Zyśk wiceprezes TAK

Anna Ogniewska skarbnik TAK

Krystyna Łaszczych sekretarz TAK

ks. Wiesław Białczak członek TAK

Henryk Gadomski członek TAK

Robert Domurad członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

ZWIĄZEK KURPIÓW

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-12 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Związku jest: 
- umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Kurpiowszczyzny; 
- praca organiczna ludzi związanych z regionem, mieszkających w kraju i 
zagranicą,ich integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno-
oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny; 
- ocalenie dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny a zwłaszcza 
duchowej i materialnej, sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów obyczajów; 
- prowadzenie wszelkiego rodzaju badań dotyczących Kurpiowszczyzny 
związanych zarówno z przeszłością jak i teraźniejszością; 
- prowadzenie merytorycznej i rzeczowej opieki nad członkami 
zbiorowymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Związek realizuje swoje cele poprzez: 
- gromadzenie, opracowywanie, dokumentowanie i upowszechnianie 
wiedzy o tradycjach. kulturze duchowej i materialnej Kurpiowszczyzny; 
- wspieranie i promowanie istniejących kurpiowskich zespołów 
folklorystycznych oraz pomoc w organizowaniu nowo powstających 
zespołów pieśni i tańca i żywego słowa, w tym gwarze kurpiowskiej; 
- udzielanie wszelkiej możliwej pomocy twórcom i artystom ludowym 
Kurpiowszczyzny; 
- organizowanie różnorodnych form dokształcania dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 
- rozwijanie działalności kulturalnej, wspieranie inicjatyw w zakresie 
sportu, turystyki, krajoznawstwa, bibliotekarstwa i czytelnictwa itp. 
- zwalczanie przejawów patologii społecznych na kurpiowszczyźnie; 
- nawiązywanie kontaktów naukowych, kulturalnych oświatowych, 
sportowych, turystycznych i krajoznawczych w kraju i zagranicą, a także 
wymiana kulturalna i sportowa młodzieży; 
- współpracę ze wszystkimi, którzy doceniają rolę tradycji we wszystkich 
przejawach życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego; 
- inicjowanie i prowadzenie wszelkiego typu prac 
budowlanych,działalności wydawniczej, popularno - naukowej, 
promocyjnej związanej z Kurpiowszczyzną ; 
- występowanie do władz państwowych i samorządowych z wnioskami w 
zakresie istotnych dla Kurpiów i regionu spraw społecznych, kulturalnych i 
gospodarczych; 
- wydawanie opinii o sprawach związanych z Kurpiowszczyzną włącznie ze 
zgłaszaniem swoich przedstawicieli do władz państwowych 
samorządowych; 
- podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć, mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny;
- zorganizowanie i prowadzenie Biura Związku Kurpiów

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Bałdyga przewodniczący TAK

Ewa Agnieszka Krupka wiceprzewodnicząca TAK

Marek Mielnicki sekretarz TAK

Czesława Kaczyńska członek TAK

Władysław Ścibek członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Styczeń 
– promowaliśmy wydaną w grudniu 2020 książkę „Kurpie. Legendy i opowieści. Legends and folk tales” (we współpracy z 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej). Jest to publikacja dwujęzyczna: polsko-angielska. Zawiera 50 kurpiowskich legend i opowieści, 
komentarze i tłumaczenia, 3 mapy geograficzne, 14 kolorowych ilustracji, kilkadziesiąt ilustracji czarno białych. Wobec 
ogromnego zainteresowania wydawnictwem w połowie roku zrobiliśmy jego dodruk. 
Styczeń – grudzień 2021 
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- zrealizowaliśmy II etap prac nad Encyklopedią Kurpiowską. Jest to pierwsze tego typu kompendium wiedzy o Kurpiach. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, Podlaskiego, Powiatu Ostrołęckiego i 
Miasta Ostrołęki. 
Marzec
– na Facebooku założyliśmy otwartą grupę „Po kurpśosku – mówię i piszę”, przeznaczoną dla osób zainteresowanych dialektem 
kurpiowskim. W grupie w przystępnej formie przekazywana jest wiedza dot. mowy kurpiowskiej, pisowni, słownictwa  i 
gramatyki. Członkowie grupy mogą wymieniać swoje poglądy i zgłaszać swoje materiały w temacie mowy kurpiowskiej.
Kwiecień
– w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności  i Mieszkań 2021, prowadziliśmy akcję promującą, aby w 
odpowiednich rubrykach spisowych zaznaczać swoją przynależność do regionu kurpiowskiego i mowy kurpiowskiej 
Czerwiec 
– w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku Kurpiów za rok 2020. 
Lipiec – wrzesień 
- braliśmy udział w projekcie nagrania filmu o tworzeniu palmy kurpiowskiej. Głównymi inicjatorami i organizatorami byli: 
Gmina Łyse i Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Przedsięwzięcie wspierała LGD Kurpsie Razem. W nagraniach 
wzięły udział twórczynie, nauczycielki, uczennice, Koło Gospodyń Wiejskich    w Zalasie. 
Sierpień 
- rozstrzygnęliśmy ogłoszony 25 lutego 2021 po raz pierwszy konkurs  na najlepszą książkę i artykuł o regionie kurpiowskim im. 
dr. Stanisława Pajki. Konkurs podsumowaliśmy podczas  konferencji „Oblicza regionalizmu kurpiowskiego”. Zwyciężczynią 
konkursu w kategorii: książka została Maria Weronika Kmoch, zaś zwycięzcą w kategorii: artykuł został Łukasz Gut. Wyróżnienia 
za swoje książki wydane w latach 2018-2020 otrzymali: Wojciech Łukaszewski za książkę „Źródła historyczne do dziejów 
Kurpiowszczyzny 1789-1956”, Witold Kuczyński, Teresa Piórkowska-Ciepierska oraz Ryszard Lemański. II miejsce za artykuł 
zdobyła Joanna Pieczonka-Moonen. Finansowe nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Związek Kurpiów. Wobec dużego zainteresowania, konkurs na pracę naukową 
im. dr. Stanisława Pajki będzie corocznym wydarzeniem cyklicznym.
7 sierpnia  – w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce miała miejsce konferencja „Oblicza regionalizmu kurpiowskiego”, 
która zainaugurowała obchody 25-lecia Związku Kurpiów. Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać i rozważyć słowa: dr hab. 
Jolanty Załęczny, prof. Akademii Finansów i Biznesu oraz dr. Damiana Kasprzyka z Uniwersytetu Łódzkiego. O swoich 
działaniach na Kurpiach mówili Maria Samsel, dyrektorka Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Mirosław Grzyb, 
prezes Związku Kurpiów. Wśród kurpiowskich prelegentów znaleźli się jeszcze dr Jerzy Kijowski z Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego im. A. Chętnika oraz Agnieszka Zaorska z Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Ciekawe i 
współczesne zagadnienia dotyczące regionalizmu poruszyli Maria Weronika Kmoch ze stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi 
Jednorożeckiej, która mówiła o Kurpiach w sieci oraz Łukasz Gut, który zaprezentował regionalizm w portalach 
społecznościowych: Kurpie-historia i trwanie. Ważnym punktem były wystąpienia Elżbiety i Eugeniusza Pryczkowskich ze 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zakończone ich muzycznym akcentem. 
- 7 sierpnia - w kościele farnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce została odprawiona msza św. w intencji 
Związku Kurpiów. Przewodniczył jej biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Księdzu biskupowi towarzyszyło wielu księży z regionu 
kurpiowskiego. Było to nawiązanie do mszy św., którą 25 lat wcześniej, w dniu powoływania Związku Kurpiów, odprawił w tym 
kościele bp Edward Samsel, pochodzący z Myszyńca. 
- 8 sierpnia 2021 – po raz dwudziesty zorganizowaliśmy jubileuszową 20. Galę Kurpików i 25. lecia Związku Kurpiów. Tym razem 
wyjątkowo w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Oprócz wieczornej Gali  w Zagrodzie, na która przybyło wielu gości, miały 
miejsce prezentacje twórców i artystów kurpiowskich. Pod maneżem oprócz twórczości prezentowaliśmy książki dot. naszego 
regionu: Związku Kurpiów, Biblioteczki Kurpiowskiej   w Kadzidle, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa 
Przyjaciół Ostrołęki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, z Łysych, Myszyńca, Lemana, 
Czarni, Jednorożca. 
Goście mogli podziwiać na scenie artystów, zarówno kurpiowskich z zespołu folklorystycznego Kurpianka Kadzidło pod 
kierownictwem Pawła Łaszczycha, jak też muzyków spoza regionu – zespół Zawierucha. Uroczystość zwieńczyła degustacja 
potraw regionalnych oraz kurpiowska potańcówka pod maneżem.  
Wrzesień 
– wydaliśmy publikację zawierającą dziewięć pieśni kurpiowskich skomponowanych przez Henryka Gadomskiego do wierszy 
Marianny Staśkiewicz (książka  z płytą CD). 
Listopad 
– rozstrzygnięto ogłoszony we wrześniu konkurs związany z jubileuszem 25-lecia Związku Kurpiów. Zaprosiliśmy do niego 
wszystkich, którzy mają wspomnienia dotyczące naszej organizacji: projektów, działań, wydawnictw, konferencji, spotkań. 
Współorganizatorem konkursu był Powiat Ostrołęcki. Wyróżnione zostały cztery osoby.
Grudzień
– odbyła się premiera wydanej przez Związek Kurpiów książki Iwony Zyśk „Kobieta z Puszczy”. W książce znajdziemy historie 14 
kobiet: Laury Bziukiewicz, Teresy Grzyb, Marianny Pokory, Krystyny Łaszczych, Edyty Pliszki-Późniewskiej, Zofii Samul, Zofii 
Drężek, Stefanii Dawid, Stanisławy Sucheckiej, Danuty Kostewicz, Justyny Kaczorek, Czesławy Samsel, Janiny Anny Krzyżewskiej i 
prababci autorki. Wydanie publikacji wsparli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Ostrołęcki i Bank Spółdzielczy w 
Ostrowi Mazowieckiej.
- 15 grudnia – odbyła się III Olimpiada Wiedzy o Kurpiach.  W rywalizacji wzięło udział   9 szkół średnich i 27 uczestników. Pod 
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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

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

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

5000

90

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

czujnym okiem Komisji, której przewodziła Krystyna Łaszczych, przewodnicząca Rady Dialektu Kurpiowskiego, tradycyjnie już w 
Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. A.Chętnika w Ostrołęce uczestnicy zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi historii, kultury i 
teraźniejszości Kurpiów. 
– wydaliśmy wspomnienia Edwarda Sucheckiego „Walczyliśmy o wolność. Solidarność Kurpiowska 1980-81. Wspomnienia.” 
Edward Suchecki urodził się w Kadzidle     w rodzinie rolniczej. Był założycielem i przewodniczącym NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych woj. ostrołęckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego za swoją działalność został internowany. W lipcu 1982 
roku wraz z żoną i szóstką małych dzieci po otrzymaniu paszportu „tylko w jedną stronę” udał się do Francji. Do kraju wrócił w 
2007 roku.
- wydaliśmy książkę Leszka Czyża „Program edukacji regionalnej. Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kurpiowszczyzny”. 
Wydawnictwo będzie pomocne w realizacji edukacji regionalnej w szkołach podstawowych na terenie całej Puszczy Zielonej. 
Program można realizować w cyklu jednorocznym po 2 godziny tygodniowo lub cyklu dwuletnim – po jednej godzinie 
tygodniowo na drugim etapie edukacyjnym. Do książki dołączone są przykładowe karty pracy, które mogą okazać się pomocne 
na zajęciach, ale też stanowić inspirację do tworzenia własnych. Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu finansowemu: 
Burmistrza Miasta Kolno, Wójta Gminy Turośl, Wójta Gminy Łyse, Wójta Gminy Zbójna, Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie, 
Michała Rogińskiego – Kompleks Gastronomii i Krystyny Bączek – Sala Bankietowa  w Turośli. 
- rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej” skierowany do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Nadesłano do nas 120 kartek, m.in. z Jazgarki, Rzekunia, Chudka, Kadzidła, 
Wydmus, Ostrołęki, Olszyn, Zalasa, Wykrotu, Łysych, Olszewa-Borek, Zawad. Nagrodzono 25 osób.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

8 sierpnia 2021 – po raz dwudziesty 
zorganizowaliśmy jubileuszową 20. Galę 
Kurpików        i 25. lecia Związku Kurpiów. Tym 
razem wyjątkowo w Zagrodzie Kurpiowskiej w 
Kadzidle. Oprócz wieczornej Gali  w Zagrodzie, 
miały miejsce prezentacje twórców i artystów 
kurpiowskich. Pod maneżem oprócz twórczości 
prezentowaliśmy książki dot. naszego regionu: 
Związku Kurpiów, Biblioteczki Kurpiowskiej  w 
Kadzidle, Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej, z Łysych, 
Myszyńca, Lemana, Czarni, Jednorożca. 
Laureatami Kurpików 2020 zostali:
Kategoria: Twórczość ludowa - Czesława Samsel 
z Wydmus oraz Zofia Wołosz z Kadzidła.
Kategoria: Nauka i pióro - Roman Gawrych zam. 
Nasiadki 
Kategoria: Muzyka i Taniec - Paweł Łaszczych z 
Kadzidła oraz Kapela Miód na Serce z Łomży.
Kategoria: Promowanie regionu - KURPIOWSKA 
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA z Ostrołęki.
Kategoria: Pracodawca – firma SANPROD z 
Ostrołęki.
Kategoria: Budzenie tożsamości - Katarzyna 
Chętnik z Warszawy.
Kategoria: Edukacja regionalna - Tadeusz Kruk z 
Drążdżewa
Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - 
Justyna Kaczorek z Baranowa oraz Grzegorz 
Fabiszewski z Łysych. 
Kategoria: Działalność publiczna - Marian 
Krupiński z Ostrołęki oraz Robert Niedzwiecki z 
Obierwi 
Kategoria: Talent - Klub Sportowy Kurpik 
Kadzidło.

94.99.Z 0,00 zł
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

15 grudnia 2021 – odbyła się III Olimpiada 
Wiedzy o Kurpiach.  W rywalizacji wzięło udział   
9 szkół średnich i 27 uczestników. Pod czujnym 
okiem Komisji, której przewodziła Krystyna 
Łaszczych, przewodnicząca Rady Dialektu 
Kurpiowskiego, tradycyjnie już w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 4 im. A.Chętnika w Ostrołęce 
uczestnicy zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi 
historii, kultury i teraźniejszości Kurpiów. W 
kategorii indywidualnej poszczególne miejsca 
zdobyły:
I miejsce - Urszula Filipowska z I LO im. 
T.Kościuszki w Łomży (48 pkt.)
II miejsce - Karolina Bakuła z ZSZ nr 4 im. A. 
Chętnika w Ostrołęce (47 pkt.)
III miejsce - Amelia Szkodzińska z ZSZ nr 4 im. A. 
Chętnika w Ostrołęce (44 pkt.) oraz Kinga Malon 
z II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce (44 pkt.).
Bardzo dobre wyniki uzyskali także: Stanisław 
Kubeł z II LO im. C. K. Norwida  w Ostrołęce (43 
pkt.), Dominika Dawid z II LO im. C. K. Norwida w 
Ostrołęce (40 pkt.) oraz Julia Ślusarska z ZSTiO nr 
4 w Łomży (39 pkt.).
W kategorii zespołowej poszczególne miejsca 
zajęły:
I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. 
C.K.Norwida w Ostrołęce (127 pkt.)
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. 
A.Chętnika w Ostrołęce (124 pkt.)
III miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. 
T.Kościuszki w Łomży (105 pkt.)
Poza miejscami nagrodzonymi, ale z dobrą 
punktacją znalazły się: Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży 
(100 pkt.

85.59.B 0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Związek Kurpiów zorganizował i rozstrzygnął 
ogłoszony 25 lutego 2021 po raz pierwszy 
konkurs       na najlepszą książkę i artykuł o 
regionie kurpiowskim im. dr. Stanisława Pajki. 
Konkurs podsumowaliśmy podczas  konferencji 
„Oblicza regionalizmu kurpiowskiego”. 
Zwyciężczynią konkursu w kategorii: książka 
została Maria Weronika Kmoch za publikację 
„Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia pw. św. 
Floriana w Jednorożcu”, zaś zwycięzcą w 
kategorii: artykuł został Łukasz Gut za tekst 
„Scęśliwe Betlejem miasto Dazidowe”. 
Wyróżnienia za swoje książki wydane w latach 
2018-2020 otrzymali: Wojciech Łukaszewski za 
książkę „Źródła historyczne do dziejów 
Kurpiowszczyzny 1789-1956”, Witold Kuczyński 
za książkę „Nasze Dziedzictwo”, Teresa 
Piórkowska-Ciepierska za album „Kapliczki 
kurpiowskie” oraz Ryszard Lemański za komiks 
„Kurpie w Obronie Korony Stanisława 
Leszczyńskiego. Bój pod Jednaczewem 1735 r.” II 
miejsce za artykuł „Nasz Myszyniec” zdobyła 
Joanna Pieczonka-Moonen. Finansowe nagrody 
dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy 
Kadzidło Dariusz Łukaszewski, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Związek Kurpiów. 
Wobec dużego zainteresowania, konkurs na 
pracę naukową im. dr. Stanisława Pajki będzie 
corocznym wydarzeniem cyklicznym.

94.99.Z 0,00 zł
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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

4.1. 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
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Związek Kurpiów wydał książkę Iwony Zyśk 
„Kobieta z Puszczy”. W książce znajdziemy 
historie 14 kobiet: Laury Bziukiewicz, Teresy 
Grzyb, Marianny Pokory, Krystyny 
Łaszczych, Edyty Pliszki-Późniewskiej, Zofii 
Samul, Zofii Drężek, Stefanii Dawid, 
Stanisławy Sucheckiej, Danuty Kostewicz, 
Justyny Kaczorek, Czesławy Samsel, Janiny 
Anny Krzyżewskiej i prababci autorki. 
Wydanie publikacji wsparli: Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Powiat 
Ostrołęcki i Bank Spółdzielczy w Ostrowi 
Mazowieckiej. To książka o kobietach. A 
jakże! O kurpiowskich kobietach. Ich 
troskach, radościach, codziennych 
zmaganiach oplecionych nicią wierzeń, 
przesądów i obrzędów. O nosicielkach 
tradycji, mistrzyniach kurpiowskich 
celebrytkach. O kobietach które stały się 
inspiracją dla pokoleń młodych Kurpianek i 
Kurpiów. Ale też o kobietach bohaterkach 
tylko dla swoich córek, wnuczek, sąsiadek. 
Promocja książki odbyła się w Baranowie, 
Ostrołęce, Rzekuniu, Myszyńcu i 
Łodziskach.

58.11.Z 0,00 zł
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2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Związek Kurpiów wydał wspomnienia 
Edwarda Sucheckiego „Walczyliśmy o 
wolność. Solidarność Kurpiowska 1980-81.  
W 40. roku od rejestracji NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych (także w 40. 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 
Polsce) Format A-5, 115 stron, 55 zdjęć, 12 
kopii dokumentów. Edward Suchecki 
urodził się 5.01.1941 r. w Kadzidle w 
rodzinie rolniczej. Założyciel i 
przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych woj. ostrołęckiego. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego za swoją 
działalność internowany. W lipcu 1982 roku 
wraz z żoną i szóstką małych dzieci po 
otrzymaniu paszportu „tylko w jedną 
stronę” udał się do Francji. Na emigracji 
zwykł mawiać, że w dzień jest we Francji, 
ale nocą we śnie jest w ukochanej Polsce. 
Do kraju wrócił w 2007 roku. Jak zakładano 
Solidarność w Kadzidle? Jak wyglądała 
rzeczywistość w Kadzidle i Polsce w 1980-
1981 roku? Czy dzisiejsza Polska jest tą, o 
jaką walczył? Swoje życie, z naciskiem na 
działalność w latach 1980-1981 opisał 
Edward Suchecki w wydanych 
wspomnieniach.

58.11.Z 0,00 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Związek Kurpiów wydał Encyklopedią 
Kurpiowską. Jest to pierwsze tego typu 
kompendium wiedzy o Kurpiach. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków z 
budżetu Województwa Mazowieckiego, 
Podlaskiego, Powiatu Ostrołęckiego i 
Miasta Ostrołęki. Encyklopedia Kurpiowska 
jest przekazem dziedzictwa kulturowego i 
historycznego przyszłym pokoleniom. W 
wydawnictwie znajdują się hasła dotyczące 
historii Kurpiów, w tym ważnych wydarzeń, 
sylwetek i miejsc. Wiele haseł jest 
związanych z osobami współczesnymi: 
twórcami, regionalistami, artystami i 
samorządowcami. Znajdują się w niej hasła 
mówiące o kulturze, dziedzictwie, 
obrzędach, zwyczajach, życiu codziennym i 
odświętnych Puszczaków. Wśród nich są 
informacje dotyczące muzyki i pieśni 
kurpiowskich, a także mowy Kurpiów. Jest 
to również źródło wiedzy o walorach 
przyrodniczych i turystycznych Puszczy 
Zielonej. Encyklopedia Kurpiowska jest 
efektem długoletniej pracy bardzo wielu 
osób, czynnie zaangażowanych w życie 
kulturalne regionu kurpiowskiego. 
Znajdziemy w niej wiele interesujących 
haseł związanych z naszą historią, tradycją, 
kulturą, geografią a także teraźniejszością. 
Nasza publikacja jest niezmiernie bogato 
ilustrowana. Są w niej mapy, ryciny, grafiki 
a także oczywiście piękne zdjęcia. Oprócz 
faktów znajdziemy w niej wiele ciekawostek 
np. legendy, pieśni czy wiersze. Promocja 
odbyła się w Kadzidle i Ostrołęce.

58.11.Z 0,00 zł
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4 830,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 62 000,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 223 244,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 42 843,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 180 401,41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 920,00 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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

62 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł 125 494,11 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -9 996,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 21 343,02 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 0,00 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

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: 193 905,57 zł 0,00 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

9 996,10 zł 0,00 zł

21 500,18 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

69 372,95 zł

93 036,34 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

8 910,00 zł

0,00 zł

22 010,00 zł

0,00 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

2 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)

0,20 etatów

30 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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

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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2.1. Organizacja posiada członków

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

16 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)

12 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 91 668,71 zł

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

91 668,71 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)

277,08 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)  

3 331,31 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

44 275,73 zł

44 275,73 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 392,98 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 91 668,71 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

6 700,00 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)

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

1 III Olimpiada wiedzy o 
Kurpiach

Olimpiada ma na celu 
zaspokojenie potrzeb 
poszukiwania tożsamości 
regionalnej oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
Zachęceniem do udziału w 
Olimpiadzie są m.in. atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

Miasto Ostrołęka 2 000,00 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

5 350,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Encyklopedia Kurpiowska Zadanie miało na celu 
dokumentację, archiwizację i 
popularyzację w formie 
książkowej i internetowej 
historii, kultury i dziedzictwa 
regionu kurpiowskiego. 
Encyklopedia książkowa, jak i 
interaktywna ma być 
przekazem dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 
współczesnym i przyszłym 
pokoleniom. Jego celem była 
integracja wspólnoty 
kulturowej Kurpiów.

Miasto Ostrołęka 6 000,00 zł

3 Encyklopedia Kurpiowska Zadanie miało na celu 
dokumentację, archiwizację i 
popularyzację w formie 
książkowej i internetowej 
historii, kultury i dziedzictwa 
regionu kurpiowskiego. 
Encyklopedia książkowa, jak i 
interaktywna ma być 
przekazem dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 
współczesnym i przyszłym 
pokoleniom. Jego celem była 
integracja wspólnoty 
kulturowej Kurpiów.

Powiat Ostrołęcki 6 000,00 zł

4 Encyklopedia Kurpiowska Zadanie miało na celu 
dokumentację, archiwizację i 
popularyzację w formie 
książkowej i internetowej 
historii, kultury i dziedzictwa 
regionu kurpiowskiego. 
Encyklopedia książkowa, jak i 
interaktywna ma być 
przekazem dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 
współczesnym i przyszłym 
pokoleniom. Jego celem była 
integracja wspólnoty 
kulturowej Kurpiów.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

20 000,00 zł

5 Encyklopedia Kurpiowska Zadanie miało na celu 
dokumentację, archiwizację i 
popularyzację w formie 
książkowej i internetowej 
historii, kultury i dziedzictwa 
regionu kurpiowskiego. 
Encyklopedia książkowa, jak i 
interaktywna ma być 
przekazem dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 
współczesnym i przyszłym 
pokoleniom. Jego celem była 
integracja wspólnoty 
kulturowej Kurpiów.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podaskiego

4 000,00 zł
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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)

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)

6 Kurpiki 20. Takie są Kurpie! Celem zadania "Kurpiki 2021. 
Takie są Kurpie!" jest przegląd 
wielopłaszczyznowego i 
bogatego dorobku kulturalnego 
Kurpiów, podsumowanie, 
wyróżnienie i nagrodzenie osób 
oraz instytucji, które działają i 
wyróżniają się w zakresie 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego, przyczyniają się 
do jego rozwoju i popularyzacji, 
a także pokazanie 
różnorodności regionu.

Narodowe Centrum Kultury 24 000,00 zł

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mirosław Grzyb - Prezes
Anna Ogniewska - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania 2022-07-12
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