
MPiPS)

Ministerstwo Pracy

za rok 2011

•

•

•

•

Miejsce na notatki MPiPS

SERCA"

Kraj          POLSKA Powiat 

Nr domu 3 Nr lokalu 

Kod pocztowy 42-242 Nr telefonu 503-155-014

Nr faksu E-mail dymickipiotr@tlen.pl Strona www www.darserca.net

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 

publicznego
2010-01-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24078296200000 6. Numer KRS 0000293444

Druk: MPiPS 1



Joanna Kmiecik - Prezes
Piotr Dymicki - Wiceprezes
Roman Wawrzak- sekretarz

lub nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji

1) pomoc merytoryczna, organizacyjna, finansowa i informacyjna 

osób,
2

3

4

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Druk: MPiPS 2



1) propagowanie wszechstronne metod i technik stosowanych w 

2
3) popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form 

4) organizowanie wycieczek krajoznawczych i akcji 
proekologicznych, 
5
(darowizny, dotacje, sponsoring),
6

7

8
9

10

Stowarzyszenia,
11
12

13

rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu itp.,
14
charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich 

15

fizycznymi,
16

realizacji celów organizacji,
17

18

19
organizacji.

publicznego

(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), 

Druk: MPiPS 3



W roku 2011

turystycznych w zakresie dofinansowania kosztów transportu, organizacji imprez 

turystycznych, w sumie w roku 2012 odbyto trzy wyjazdy: 

 
24 czerwca 2011 r. o godzinie 17

oraz wolontariusze z Gimnazjum nr 1

„zagranica”)

gmina

sprawozdawczym

1.Organizacja 

Druk: MPiPS 4



w okresie 
sprawozdawczym

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

62

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

sprawozdawczym

wskazaniem kodu/ów PKD 2007

3 kodów),  

turystycznej,

publicznego

kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

86.90.E

85.59.B

Lp Nazwa placówki
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


publicznego

wskazaniem kodu/ów PKD 2007

3 kodów),  

- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.51.Z

publicznego

kraj”, „zagranica”)

gmina

wskazaniem kodu/ów PKD 2007

3 kodów),  

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. 

kraj”, „zagranica”)

1. Informacja o przychodach organizacji

i strat)

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

d) z dotacji z funduszy celowych

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

publicznego w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 7



niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

sprawozdawczym (

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 

finansowana z 1% 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

w tym :

publicznego

publicznego

pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 rehabilitacja indywidualna podopiecznych

2

3

4 dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Druk: MPiPS 8



art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

43, poz. 226)

najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0.0 osób

0.0 etatów

Druk: MPiPS 9



0.0 osób

45.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

25.00 osób

przez okres 

organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym: b) pracownicy organizacji

12.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 12.00 osób

11.00 osób

organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 

tym:

b) pracownicy organizacji

8.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym

Druk: MPiPS 10



w 

tym:

wynagrodzenie zasadnicze

nagrody

premie

w 

tym:

na podstawie umowy cywilnoprawnej

sprawozdawczym

na podstawie umowy cywilnoprawnej

sprawozdawczym

Druk: MPiPS 11



terytorialnego

sprawozdawczym

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

2852)

5. Dodatkowe informacje

Lp Nazwa zadania Kwota

1

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp

lub akcji w 

kapitale

Lp Przedmiot kontroli

kontroli

Druk: MPiPS 12



Funkcja
Piotr Dymicki  wiceprezes 20.07.2012

Druk: MPiPS 13


