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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

   
I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE „SZANSA” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

POLSKA 

Województwo 

POMORSKIE 

Powiat 

SZTUMSKI 

Gmina 

SZTUM 

Ulica 

REJA 

Nr domu 

15 

Nr lokalu 

- 

Miejscowość 

SZTUM 

Kod pocztowy 

82-400 

Poczta 

SZTUM 

Nr telefonu 

/55/ 640 63 53 

 Nr faxu 

/55/ 640 63 53 

E-mail 

sp2_sztum@op.pl 

Strona www 

www.sp2sztum.webd.pl/szansa/ 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

17.02.2009 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

17.02.2009 

5. Numer REGON 220778232 6. Numer KRS  0000321719 

7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

BOGUCKA AGNIESZKA ALEKSANDRA - PREZES 

ROZWADOWSKA ALICJA URSZULA - WICEPREZES 

BOJANOWSKA IRENA - SKARBNIK 

KRAWCZYKOWSKA ELŻBIETA - SEKRETARZ 

 GROSZKOWSKA TERESA - CZŁONEK ZARZĄDU 

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

BEATA JANINA OSSOWSKA-SMEJA - CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ 

ALEKSANDRA MARIA WILCZEWSKA - CZŁONEK KOMISJI 

REWIZYJNEJ 

ELŻBIETA BIELECKA - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 

- 

za rok 2011 
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9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

 
1. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, 

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY, 
2. WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ZDOLNEGO I Z 

PROBLEMAMI W NAUCE, 
3. UNOWOCZEŚNIANIE BAZY DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZEJ 

SZKOŁY, 
4. UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, TRADYCJI 

NARODOWEJ MAŁEJ I WIELKIEJ OJCZYZNY, 
5. UPOWSZECHNIANIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT 

ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 
6. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 
7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 
8. WSPIERANIE UCZNIÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ZDROWOTNEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH TYCH DZIECI, 

9. DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ 
ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI, 

10. ORGANIZACJA I WSPIERANIE WYPOCZYNKU UCZNIÓW. 
 



3 

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

 
1. INICJOWANIE I PODEJMOWANIE SPOŁECZNYCH 

DZIAŁAŃ POZWALAJĄCYCH ZDOBYĆ ŚRODKI 
FINANSOWE I RZECZOWE DLA DZIECI I SZKOŁY, 

2. TWORZENIE I ORGANIZOWANIE WARUNKÓW 
SŁUŻĄCYCH WSPIERANIU EDUKACJI UCZNIÓW O 
RÓŻNYCH MOŻLIWOŚCIACH INTELEKTUALNYCH I 
FIZYCZNYCH, 

3. ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH, SZKOLEŃ, 
KONFERENCJI, KURSÓW I KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ, 

4. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJAMI I 
STOWARZYSZENIAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI, 

5. NAWIĄZANIE KONTAKTÓW Z INNYMI SZKOŁAMI W 
POLSCE I ZA GRANICĄ, 

6. OPRACOWANIE I WYDAWANIE MATERIAŁÓW 
INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE 
REGIONALNYM, 

7. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI, 
PAŃSTWOWYMI, JEDNOSTKAMI EDUKACYJNYMI, 
SEKTOREM GOSPODARCZYM ORAZ ŚRODKAMI 
MASOWEGO PRZEKAZU, 

8. WSPÓŁPRACĘ I WZAJEMNĄ POMOC CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA, 

9. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO 
POTRZEB NOWOCZESNEJ SZKOŁY, SZERZENIE 
ZROZUMIENIA CELÓW JEJ DZIAŁANIA, WSPÓŁCZESNEJ 
EDUKACJI I WYCHOWANIA. 

 
  

 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

 
1. POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY 

EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE (85 59 B), 

2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANYCH (94 99 Z), 

3. - 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PODEJMOWALI NASTĘPUJĄCE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
 
1. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POWIERZONEGO DNIA 10 MAJA 2011 R. PRZEZ MIASTO I GMINĘ 

SZTUM POD NAZWĄ ,,BYĆ JAK ZAWISZA CZARNY”. 
 
W CAŁOŚCI WYKORZYSTANO PRZEKAZANĄ DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 3 500 ZŁ. GŁÓWNYM CELEM 

ZADANIA BYŁO PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH I NARODOWYCH WŚRÓD 

DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA PRZESZŁOŚCIĄ HISTORYCZNĄ I 

KULTUROWĄ WŁASNEGO REGIONU. 
DLA REALIZACJI ZADANIA PRZEWIDZIANO RÓŻNORODNE DZIAŁANIA UMOŻLIWIAJĄCE KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE WARTOŚCI 

KULTUROWYCH I NARODOWYCH WŚRÓD DZIECI. 
 
ODBYŁY SIĘ 4 WYCIECZKI: 

 CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO GNIEWU DLA 30 UCZESTNIKÓW ZADANIA (LEKCJA HISTORYCZNA - 
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-HISTORYCZNE, ZWIEDZANIE MIASTA Z PRZEWODNIKIEM, WARSZTATY 

RZEMIEŚLNICZE - WARSZTATY RZEMIOSŁ DAWNYCH), 

 CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO SOPOTU ,,OD RYCERZA DO SZLACHCICA” (O HISTORII RYCERSTWA 

POLSKIEGO, NIESIENIE POMOCY SŁABSZYM I POTRZEBUJĄCYM - WIZYTA W SCHRONISKU DLA 

ZWIERZĄT), 

 SZEŚCIOGODZINNA WYCIECZKA DO STRASZEWA (POZNANIE HISTORII ŻYCIA PATRONKI PARAFII - ŚW. 
KATARZYNY, ZŁOŻENIE KWIATÓW NA GROBACH RODZICÓW BŁ. KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO, 
ZAJĘCIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ORAZ HISTORYCZNE PRZY KAMIENIU W SZTUMSKIEJ WSI, 
ODCZYTANIE LEGEND SZTUMSKICH, POCZĘSTUNEK), 

 CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO MĄTOWYCH WIELKICH I KWIDZYNA (ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA, POZNANIE 

BIOGRAFII BŁ. DOROTY, ZWIEDZANIE KATEDRY W KWIDZYNIE - MIEJSCA POCHÓWKU BŁ. DOROTY I 

KOMTURÓW KRZYŻACKICH). 
UCZNIOWIE UCZESTNICZYLI W I RAJDZIE DO POSTOLINA (POWRÓT AUTOBUSEM, POZNANIE FLORY I 

FAUNY OKOLIC SZTUMU - ,,WIANKI DLA SERCA WYBRANKI”, ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA W POSTOLINIE, 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE, SPOTKANIE INTEGRACYJNE). 
 
PONADTO: 

 DZIECI SPOTKAŁY SIĘ W KOŚCIELE ŚW. ANNY W SZTUMIE (WARSZTATY Z KS. A. STARCZEWSKIM 

DOTYCZĄCE WARTOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA, ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI KS. ANTONIEGO KUROWSKIEGO, 
SPRZĄTANIE GROBÓW ZASŁUŻONYCH DLA ZIEMI SZTUMSKIEJ - RODZINY OSIŃSKICH, DONIMIRSKICH, 
KS. ANTONIEGO KUROWSKIEGO). 

 UCZNIOWIE ZAPALILI ZNICZE NA GROBACH ZASŁUŻONYCH. 
 
POCZĄTEK I KONIEC PROJEKTU TO SPOTKANIA INTEGRACYJNE W SP2 W SZTUMIE DLA 30 OSÓB. NA 

PIERWSZYM SPOTKANIU UCZNIOWIE POZNALI HISTORIĘ ŻYCIA ZAWISZY CZARNEGO I OKREŚLIŁY 

WARTOŚCI UNIWERSALNE, NA OSTATNIM SPOTKANIU DOKONAŁY PODSUMOWANIA ZADANIA (WYSTAWA 

FOTOGRAFICZNA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIU INTEGRACYJNYM). 
 

2. WŁĄCZENIE SIĘ W REALIZACJĘ (JAKO PARTNER MERYTORYCZNY) PROJEKTU PT. „GMINA SZTUM OKIEM 

MŁODEGO ARTYSTY” - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z ELEMENTAMI EDUKACJI REGIONALNEJ DLA DZIECI Z 

TERENU GMINY SZTUM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013. 
 
ROLĄ STOWARZYSZENIA BYŁO PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZABYTKÓW 

REGIONU DOLNEGO POWIŚLA. STOWARZYSZENIE WSPIERAŁO PRZEDSIĘWZIĘCIE MERYTORYCZNIE, NIE 

PARTYCYPUJĄC W KOSZTACH. DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE SZKOŁA ZYSKAŁA: 35 SZTALUG 

MALARSKICH, 35 PALET MALARSKICH, PROFESJONALNE MATERIAŁY PLASTYCZNE. 
 

3. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SALI GIMNASTYCZNEJ DLA KLAS I-III NA KWOTĘ 1.420,25 ZŁ 

(ŚRODKI Z 1%). 
 

4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH STOWARZYSZENIA. 
 

UMIESZCZANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ SPRAWOZDAŃ 

Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, INFORMACJI O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA, STAŁA 

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI MEDIAMI - ZAMIESZCZANIE WIADOMOŚCI W BIULETYNIE WYDAWANYM 

PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM. 
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
 

NIE 

 

  

  

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

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

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

Osoby 
fizyczne 

30 

Osoby  
prawne 

-  

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 

ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, 
należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

1. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „BYĆ JAK 
ZAWISZA CZARNY”, 

2. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III 
WSPOMAGAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY 

 

Kod PKD:  85 59 B 

Kod PKD:  94 99 Z 

Kod PKD: - 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

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


6 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
NIE 
 

  

 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 

tej działalności. Jeśli 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) 

 
 

 
 
 

 
 

NIE DOTYCZY 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

NIE DOTYCZY 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
NIE 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 

sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 

organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
 
 

NIE DOTYCZY 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

NIE DOTYCZY 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 

 

6 779,28 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
0,00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
0,30 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
1 600,10 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
3650,00 zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
0,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 
0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 150,00 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 3500,00 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
1528,88 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 440,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
1 088,88 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   
0,00 zł 

8. Z innych źródeł 0,00 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

0,00 zł 

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

1 420,25 zł 

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania 
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1 
ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
 

1 420,25 zł 

2 
- 
 

0,00 zł 

3 
- 
 

0,00 zł 

4 
- 
 

0,00 zł 

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1 BRAK DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH Z URZĘDU SKARBOWEGO 1 420,25 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0,00 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 746,33  zł 1420  , 25   zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

4 920,25 zł 1 420,25 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

47,74 zł 0,00 zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0,00 zł 0,00 zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 778,34 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

X z podatku dochodowego od osób prawnych 
 
   z podatku od nieruchomości 
 
   z podatku od czynności cywilnoprawnych 
 
   z opłaty skarbowej 
 
   z opłat sądowych 
 
   z innych zwolnień 

 -> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226) 

NIE 
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

   własność 
 
   użytkowanie wieczyste 
 
   najem 
 
   użytkowanie 
 
   użyczenie 
 
   dzierżawa 
 
X nie korzysta 

 
 
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

                                                                                            0 osób 

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 1 miejsca po przecinku) 

0 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

 
0 osób 

 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków TAK 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

22 osób fizycznych 
 
0 osób prawnych 

 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 0 członków 
 
organizacja straciła 3 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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) 

TAK 

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) 

17 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  14 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 3 osób 

e) inne osoby 0 osób 

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

7 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  3 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

2 osób 

e) inne osoby 
 

2 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 

 
0,00 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł 

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

0,00 zł 

w 
tym: 

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

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

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 
 
 

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 

0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

0,00 zł 

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 
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8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

0,00 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

NIE DOTYCZY 

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych NIE 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00 zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

TAK 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 ZADANIE PUBLICZNE „BYĆ JAK ZAWISZA CZARNY” 3 500,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0,00 zł 

5 - 0,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

NIE 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0,00 zł 

5 - 0,00 zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

NIE 
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0,00 zł 

5 - 0,00 zł 

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 

 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - - % - % 

2 - - - % - % 

3 - - - % - % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 - 

2 - 

3 - 

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 

ANALIZA WYDATKÓW W RAMACH 
PRZYZNANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ 

ZADANIA PUBLICZNEGO „BYĆ JAK ZAWISZA 
CZARNY” 

URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM I/2012 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

NIE 

5. Dodatkowe informacje 
 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 
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- 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

 
AGNIESZKA BOGUCKA - 

PREZES 
 

ELŻBIETA 
KRAWCZYKOWSKA - 

SEKRETARZ 
 

Podpis 

 
Agnieszka Bogucka 

 
Elżbieta Krawczykowska 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 

15.03.2012 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia ,,Szansa”  

 

1. Agnieszka Bogucka  

 

2. Alicja Rozwadowska  

 

3. Irena Bojanowska  

 

4. Elżbieta Krawczykowska  

 

5. Teresa Groszkowska  

 


