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1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans.

3. Rachunek zysków i strat.

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
    organizacji pożytku publicznego.

5. Informacja dodatkowa.



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia:

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data zatwierdzenia:2018-06-29

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

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

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 
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2. BILANS

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans.

3. Rachunek zysków i strat.

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
    organizacji pożytku publicznego.

5. Informacja dodatkowa.



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018/03/31

MARIA KRZESIŃSKA

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

ANNA ROZENTAL
MAŁGORZATA KIERNICKA

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

FUNDACJA PROGRESJA
76-200 SŁUPSK
FILMOWA 2 
0000378180

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 4,850.00 4,850.00

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 4,850.00 4,850.00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 51,363.73 176,991.98

I. Zapasy 0.00 0.00

II. Należności krótkoterminowe 1,210.13 3,066.60

III. Inwestycje krótkoterminowe 50,153.60 56,190.38

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 117,735.00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0.00 0.00

AKTYWA razem 56,213.73 181,841.98

PASYWA

A. Fundusz własny 25,340.84 21,614.27

I. Fundusz statutowy 0.00 0.00

II. Pozostałe fundusze 0.00 0.00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 27,811.08 25,340.84

IV. Zysk (strata) netto -2,470.24 -3,726.57

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30,872.89 160,227.71

I. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

II. Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 30,872.89 8,950.21

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 151,277.50

PASYWA razem 56,213.73 181,841.98

Data zatwierdzenia: 2018/06/29
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3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans.

3. Rachunek zysków i strat.

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
    organizacji pożytku publicznego.

5. Informacja dodatkowa.



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

rachunkowości 

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018-03-31

MARIA KRZESIŃSKA

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

ANNA ROZENTAL
MAŁGORZATA KIERNICKA

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

FUNDACJA PROGRESJA
76-200 SŁUPSK
FILMOWA 2 
0000378180

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 673,414.94 192,365.71

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 666,269.94 184,725.71

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 7,145.00 7,640.00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

B. Koszty działalności statutowej 675,794.88 195,662.27

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 675,302.88 195,662.27

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 492.00 0.00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -2,379.94 -3,296.56

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 0.00 0.00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -2,379.94 -3,296.56

I. Pozostałe przychody operacyjne 0.00 0.00

J. Pozostałe koszty operacyjne 90.32 430.01

K. Przychody finansowe 0.02 0.00

L. Koszty finansowe 0.00 0.00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -2,470.24 -3,726.57

N. Podatek dochodowy 0.00 0.00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -2,470.24 -3,726.57

Data zatwierdzenia: 2018-06-29
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4. ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans.

3. Rachunek zysków i strat.

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
    organizacji pożytku publicznego.

5. Informacja dodatkowa.



Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-11

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

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 PROGRESJA
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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, seniorów.

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 oraz seniorów.  
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.
16.  organizowanie  wycieczek,  wyjazdów  integracyjnych, obozów
17. Działalność na rzecz osób starszych (seniorów), w tym ich aktywizacja 
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przeciwdziałająca marginalizacji społecznej, prowadzenia działań 
samopomocowych i integrujących osoby starsze oraz niepełnosprawne, w 
tym integracja międzypokoleniowa.

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

94.99.Z 
Działalność pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie indziej  
niesklasyfikowana
- organizowanie  wycieczek,  wyjazdów  integracyjnych, obozów

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

5320

1

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION- Działania w ramach projektu będą miały na celu 
ograniczenie wykluczania społecznego osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w 
nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną.
Cel projektu został osiągnięty dzięki działaniom:
1. Prowadzenie punktu informacji dla osób niepełnosprawnych. W ramach PION zostało udzielonych  
porad 28120, z których skorzystało 4520 osób.
2. Prowadzenie porad psychologicznych. Od 1.01.2017 do 31.03.2018 z porad psychologa skorzystało 
300 osób.
3. Prowadzenie poradnictwa prawnego Od 1.01.2017 do 31.03.2018 z porad prawnika skorzystało 500 
osób.

2. Komputer bez barier - Projekt miał na celu nabycie,rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności oraz 
wiedzy potrzebnej do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych (systemy 
komputerowe,specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz internet) niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy i w społeczeństwie z miasta 
Słupsk. Cel zrealizowany został poprzez kompleksowe, zindywidualizowane i specjalistyczne szkolenia z 
zakresu obsługi systemów komputerowych dla osób niepełnosprawnych z miasta Słupsk. Dzięki 
specjalistycznym rozwiązaniom oraz doświadczonej i kompetentnej kadrze szkolącej, każdy uczestnik 
przeszedł przez 24 godzinny kurs ( 4 spotkania indywidualne x 2 godziny; 4 spotkania grupowe x 4 
godziny= 8 godzin+ 16 godzin) dostosowany do indywidualnych potrzeb wynikających z jego 
niepełnosprawności oraz poziomu wiedzy i umiejętności.

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 4
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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

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 2017 
udostępniane były 
bezpłatne porady radcy 
prawnego i psychologa. 

Prowadzenie punktu 
informacji dla osób 
niepełnosprawnych. 
W ramach PION zostało 
udzielonych  porad 
28120, z których 
skorzystało 4520 osób.
2. Prowadzenie porad 
psychologicznych. Od 
1.01.2017 do 
31.03.2018 z porad 
psychologa skorzystało 
300 osób.
3.Prowadzenie 
poradnictwa prawnego 
Od 1.01.2017 do 
31.03.2018 z porad 
prawnika skorzystało 
500 osób.

94 99 Z
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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) 192,365.71 zł

 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
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 184,725.71 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,640.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,730.00 zł

124,476.61 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,450.00 zł

0.00 zł

12,450.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7,640.00 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

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 20,122.05 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 33,069.10 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

1 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania działań statutowych fundacji 28,234.96 zł

2 Koszty przystosowania lokalu do działań statutowych fundacji - koszty remontu 4,343.08 zł

3 Koszty funkcjonowania fundacji (czynsz, koszty eksploatacyjne, internet, niezbędne materiały 
biurowe itp.)

20,613.11 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 33,069.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 139,206.61 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -10,936.56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,640.00 zł

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

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: 196,092.28 zł 33,069.10 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

195,662.27 zł 33,069.10 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

430.01 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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.)

własność

1 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i 
poprawa ich sytuacji zawodowej.

28,234.96 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 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)

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)

8.0 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)

8.0 etatów

4.0 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

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)

6.00 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

1.00 osób

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 203,763.59 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

169,443.59 zł

169,443.59 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,320.00 zł

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

203,763.59 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 203,763.59 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
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

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)

2,122.53 zł

1.00 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  OKw 
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

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)

5.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

5.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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)

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

1 Komputer bez barier Projekt miał na celu 
nabycie,rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
oraz wiedzy potrzebnej do 
korzystania z nowoczesnych 
technologii informatycznych 
(systemy 
komputerowe,specjalistyczny 
sprzęt i oprogramowanie oraz 
internet) niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością na 
otwartym rynku pracy i w 
społeczeństwie z miasta Słupsk. 
Cel zrealizowany został poprzez 
kompleksowe, 
zindywidualizowane i 
specjalistyczne szkolenia z 
zakresu obsługi systemów 
komputerowych dla ON

Urząd Miasta Słupsk 10,730.00 zł

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

3,001.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (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

2 PUNKT INFORMACJI DLA 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PION

Celem projektu było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
informacji poprzez wsparcie 
merytoryczne z zakresu wiedzy 
o ulgach i uprawnieniach osób 
niepełnosprawnych. Celami 
szczegółowymi projektu były: -
zwiększenie wiedzy osób 
niepełnosprawnych na temat 
ich praw w środowisku 
lokalnym oraz w zakładach 
pracy; -zwiększenie liczby osób 
niepełnosprawnych aktywnie 
działających w środowisku i 
społeczeństwie lokalnym;

URZĄD MIASTA SŁUPSK 4,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 DGP SP.ZOO SŁUPSK 97.00 97.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 PUNKT INFORMACJI DLA 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PION

Celem projektu było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
informacji poprzez wsparcie 
merytoryczne z zakresu wiedzy 
o ulgach i uprawnieniach osób 
niepełnosprawnych.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

124,476.61 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Rozental - 10.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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5. INFORMACJA DODATKOWA.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans.

3. Rachunek zysków i strat.

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
    organizacji pożytku publicznego.

5. Informacja dodatkowa.



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

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 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

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 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
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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

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

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 
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