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INFORMACJE OGÓLNE

Data sporządzenia:2017-06-23

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

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń,

5) wskazanie, 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,

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

Data zatwierdzenia:2017-06-13

Druk: MPiPS



Maria Krzesińska Anna Rozental
Anna Butrym
Małgorzata Kiernicka

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: MPiPS



2. ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Informacje ogólne.

2. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
    organizacji pożytku publicznego.

3. Bilans.

4. Informacje uzupełniające do bilansu.

5. Rachunek zysków i strat.



Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. SŁUPSK

Powiat M. SŁUPSK

Ulica FILMOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość SŁUPSK Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 597222088

Nr faksu - E-mail 
fundacja@progresja.slupsk.pl

Strona www www.progresja.slupsk.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-04-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22118170800000 6. Numer KRS 0000378180

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

ANNA ROZENTAL PREZES ZARZĄDU TAK

ANNA BUTRYM WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MAŁGORZATA KIERNICKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KRZYSZTOF KOWAL PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

BARTŁOMIEJ CZYŻ WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

FUNDACJA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROGRESJA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są zwiększenie szans dostępu, dla osób 
niepełnosprawnych, do zatrudnienia, edukacji, nowoczesnej technologii, 
informacji, oraz ich integracja społeczna i rehabilitacja.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

A. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności 
nieodpłatnej :

1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i funkcjonowania w 
społeczeństwie.

2. Działalność ekspercką, inicjowanie badań naukowych oraz 
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowych technologii i systemów 
informatycznych dla osób niepełnosprawnych,

3. Skupianie wokół celów fundacji przedstawicieli różnych środowisk 
zawodowych zainteresowanych i wspierających jej działania i cele,

4. Działania na rzecz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w nowoczesny 
sprzęt rehabilitacyjny,

5. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnym 
pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,

6. Promocje edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz osób 
niepełnosprawnych uczniów i osób dorosłych,

7. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz 
kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym prowadzenie 
działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zawodowo 
zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi,

8. Przygotowywanie i kształcenie kadr wspierających osoby 
niepełnosprawne w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej, 
aktywizacji zawodowej,

9. Pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym w nauce i adaptacji do 
środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz 
integracji obu tych środowisk,

10. Ochrona praw oraz działalność na rzecz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych,

11. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych oraz 
ich rodzin,

12. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,

13. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej poprzez 
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, 
sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

14. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnych.

15. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów.
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B. Fundacja prowadzi działalność odpłatną. Dochód z działalności 
odpłatnej Fundacji służy realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
- wdrażanie systemów informatycznych dla osób niepełnosprawnych i 
organizacji pozarządowych
- budowa serwerów dla organizacji pozarządowych
- budowa sieci informatycznych dla osób niepełnosprawnych i organizacji 
pozarządowych

62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych i organizacji 
pozarządowych
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 
osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych

62.03.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- administracja serwerami
- zarządzanie systemami informatycznymi

62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych
- konfiguracja serwerów dla organizacji pozarządowych
- optymalizacja sieci komputerowych dla osób niepełnosprawnych i 
organizacji pozarządowych

63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność
- tworzenie i zarządzanie bazami danych dla organizacji pozarządowych
- administracja portalami internetowymi

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2955

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

E-edukacja na topie 2.0 - Projekt miał na celu zwiększenie eedukacji osób starszych niepełnosprawnych 
poprzez nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do korzystania z 
nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie. Cel zrealizowany został poprzez kompleksowe i 
zindywidualizowane szkolenia z zakresu obsługi systemów komputerowych. Zajęcia mają formułę 
zarówno indywidualnych spotkań jak i zajęć grupowych. Dodatkowo część zadań uczestnicy otrzymali 
do samodzielnego wykonania poza czasem zajęć. Ich realizacja była omawiana konsultowana na 
zajęciach indywidualnych, zapewniając uczestnikom maksymalny komfort w procesie edukacyjnym.  
Dzięki temu zwiększyła się ich samodzielność w codziennym życiu, poczucie wpływu na swoje życie, by 
dzięki temu lepiej radzić sobie z trudnościami życia codziennego wynikającymi z niepełnosprawności.

Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- szkolenia zawodowe dla 27 osób 
niepełnosprawnych.

PION- Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie 
merytoryczne z zakresu wiedzy
o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, czyli udzielenie im wsparcia informacyjnego na 
temat sprzętu rehabilitacyjnego, ulg komunikacyjnych, likwidacji barier, turnusów rehabilitacyjnych, 
programów finansowanych ze środków PFRON itp. W ramach projektu podjęto działania podnoszące 
poziom świadomości społeczeństwa lokalnego na temat osób niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb, 
możliwości i wkładu w życie społeczne, oraz przeciwdziałania odnoście negatywnych postaw wobec 
niepełnosprawności.
Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne usamodzielniły się
w życiu codziennym, poprzez wiedzę, jaką posiedli w punkcie informacji.

Druk: MPiPS 4



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Promocja zatrudnienia 
osób 
niepełnosprawnych 
pozostających bez 
zatrudnienia lub 
zagrożonych utratą 
pracy. W ramach 
działalności 
prowadzone są 
kampanie informacyjne 
dla pracodawców na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych i 
przeciwdziałaniu ich 
dyskryminacji. Przez 
cały rok 2016 
udostępniane były 
bezpłatne porady radcy 
prawnego i psychologa. 
Przeprowadzono 
szkolenia dla osób 
niepełnosprawnych z 
powiatu słupskiego 
oraz dla 15- osobowej 
grupy seniorów.
Zrealizowano również 
projekt Staty-up dla 
liderów- akademia 
aktywności, w których 
przeprowadzono 
szkolenia dla młodzieży 
szkolnej z pisania 
projektów oraz ich 
realizacji . w ramach 
projektu młodzież 
zrealizowała inicjatywy 
obywatelskie na rzecz 
mieszkańców Słupska. 
Punktem 
kulminacyjnym była 
organizacja Gali 
Obywatelskiej, która 
miała na celu 
promowanie 
pozytywnych postaw 
osób, które na co dzień 
działają na rzecz 
obywatelstwa 
społecznego; na rzecz 
zmiany, na której 
zyskuje  lub 
środowisko, podejmują 
różne inicjatywy, są 
pomysłodawcami i 
organizatorami 
szczególnie 
wartościowych 
oddolnych działań, akcji 
i inicjatyw.

94 99 Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Usługa informatyczno - 
informacyjna. 
Prowadzona działalność 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
wśród pracodawców 
zatrudniających osoby 
niepełnosprawne z 
miasta Słupsk i powiatu 
słupskiego. W ramach 
usługi pracodawcy 
otrzymują pomoc w 
ustawieniem systemu 
obsługi dofinansowań 
PFRON oraz 
comiesięcznej obsłudze 
i doradztwie 
finansowym. 
Pracodawcy dzięki 
pomocy merytorycznej 
chętniej zatrudniają 
osoby niepełnosprawne 
na otwartym rynku 
pracy. Dzięki temu 
osoby niepełnosprawne 
mają dostęp do 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej.

62.03.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 6
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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) 673,414.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 666,269.94 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,145.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.02 zł

0.00 zł

139,350.79 zł

18,775.00 zł

472,805.08 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,971.67 zł

0.00 zł

12,971.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7,145.02 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

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 22,367.40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 14,187.37 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22,367.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 630,930.87 zł

Druk: MPiPS 7



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -9,032.94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,653.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 675,885.20 zł 14,187.37 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

675,302.88 zł 14,187.37 zł

492.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

90.32 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 ”Kultura i zdrowie”. W projekcie pn. ”Kultura i zdrowie” wzięło udział 6 osób niepełnosprawnych 
zamieszkałych w mieście Słupsk. Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych do miejscowości 
nadmorskiej połączony z wyjściem do muzeum i ćwiczeniami ruchowymi.

1,757.02 zł

2 E- edukacja na topie 2.0 zwiększenie edukacji 15 osób starszych, w tym niepełnosprawnych z 
miasta Słupsk i powiatu słupskiego w okresie od 1.08.2015-31.10.2016 Cel został osiągnięty 
poprzez dobranie odpowiedniego programu szkoleń dla seniorów, tak, by mogli nauczyć się lub 
zwiększyć swoje umiejętności z korzystania z urządzeń informatycznych

1,800.00 zł

3 "Komputer bez barier" - szkolenie z obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych z powiatu 
słupskiego.

600.00 zł

4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Bezpłatne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i 
pracodawców.

10,030.35 zł

1 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 14,187.37 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

31.0 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 1 miejsca po przecinku)

13.6 etatów

16.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 246,675.56 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

182,691.56 zł

182,691.56 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 63,984.00 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

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

36.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

35.00 osób
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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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

20,556.30 zł

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

5,991.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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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)

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

1 Komputer bez barier nabycie umiejętności oraz 
wiedzy potrzebnej do 
korzystania z nowoczesnych 
technologii

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

4,300.00 zł

2 Punkt Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych PION

celu zwiększenie edukacji 
niepełnosprawnych seniorów 
po 60 roku życia z miasta Słupsk 
i powiatu słupskiego

Urząd Miasta Słupsk 3,000.00 zł

3 Krok ku pracy - aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

zwiększenie ich atrakcyjności na 
lokalnym otwartym rynku 
pracy, zwiększenie wiedzy BO 
nt. własnych możliwości i 
umiejętności na otwartym 
rynku pracy zwiększenie 
umiejętności BO nt. aktywnych 
metod poszukiwania pracy 
zwiększenie atrakcyjności BO na 
otwartym rynku pracy 
zwiększenie zatrudnienia BO na 
otwartym rynku pracy.

Urząd Miasta Słupsk 2,550.00 zł

4 zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publiczne

zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publiczne

Urząd Miasta Słupsk 5,025.00 zł

5 Kultura i zdrowie integracja osób 
niepełnosprawnych z miasta 
Słupsk

Urząd Miasta Słupsk 2,500.00 zł

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

1 E-edukacja 2.0 celu zwiększenie edukacji 
niepełnosprawnych seniorów 
po 60 roku życia z miasta Słupsk 
i powiatu słupskiego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

27,225.00 zł

2 Start-up dla Liderów- 
akademia aktywności

zwiększenie zaangażowania oby
wateli i organizacji pozarządow
ych w życie publiczne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

81,290.00 zł

3 Punkt Informacji dla Osób 
Nipełnosprawnych PION

zwiększenie  samodzielności 
osób niepełnosprawnych do 
funkcjonowania w życiu 
codziennym poprzez wiedzę 
jaką posiądą w punkcie 
informacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób niepełnosprawnych

154,698.43 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 DGP spółka z o.o Słupsk 97.00 97.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

4 Krok ku pracy -aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

zwiększenie ich atrakcyjności na 
lokalnym otwartym rynku 
pracy,
zwiększenie wiedzy BO nt. 
własnych możliwości i 
umiejętności na otwartym 
rynku pracy 
zwiększenie umiejętności BO nt. 
aktywnych metod poszukiwania 
pracy
zwiększenie atrakcyjności BO na 
otwartym rynku pracy
zwiększenie zatrudnienia BO na 
otwartym rynku pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

209,591.65 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Rozental - Prezes Zarządu
Anna Butrym - Wiceprezes 

Zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-13
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3. BILANS

1. Informacje ogólne.

2. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
    organizacji pożytku publicznego.

3. Bilans.

4. Informacje uzupełniające do bilansu.

5. Rachunek zysków i strat.



BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31

roku poprzedniego

4,850.00

roku bieżącego

4,850.00

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 189,330.92 51,363.73

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

988.91Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 188,342.01

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

194,180.92 56,213.73

0.00 0.00

166,369.84 30,872.89

0.000.00

0.00 0.00

30,872.89166,369.84

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

25,807.21 0.00

-2,470.240.00

0.00 0.00

27,811.082,003.87

27,811.08 25,340.84Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowyI

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2017-03-21

Maria Krzesińska

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

Anna Rozental
Anna Buytrym
Małgorzata Kiernicka

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

4,850.004,850.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

1,210.13

50,153.60

FUNDACJA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROGRESJA"
76-200 SŁUPSK
FILMOWA 2 
0000378180

1. Środki pieniężne* 188,342.01 50,153.60

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 194,180.92 56,213.73

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:2017-06-13
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4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1. Informacje ogólne.

2. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
    organizacji pożytku publicznego.

3. Bilans.

4. Informacje uzupełniające do bilansu.

5. Rachunek zysków i strat.



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Data sporządzenia:2017-06-23

Data zatwierdzenia:2017-06-13

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Druk: MPiPS



Maria Krzesińska Anna Rozental
Anna Butrym
Małgorzata Kiernicka

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: MPiPS



5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Informacje ogólne.

2. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
    organizacji pożytku publicznego.

3. Bilans.

4. Informacje uzupełniające do bilansu.

5. Rachunek zysków i strat.



Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

roku poprzedniego

436,666.61

roku bieżącego

673,414.94

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 436,666.61 673,414.94

666,269.94428,996.61Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2017-06-27

Maria Krzesińska

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

Anna Rozental
Anna Butrym
Małgorzata Kiernicka

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

7,145.007,670.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

FUNDACJA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROGRESJA"
76-200 SŁUPSK
FILMOWA 2 
0000378180

a) Amortyzacja 28,520.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:2017-06-13

B.

42,587.33 59,844.46

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

409,828.15

409,828.15

409,828.15

675,794.88

675,794.88

675,302.88

492.000.00

91,508.07 223,376.17Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

492.00

247,212.75 392,082.25

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 0.02

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,031.25 90.32

E. Wynik finansowy netto ogółem 25,807.21 -2,470.24

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0.00 0.00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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