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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA PROGRESJA UL. DEOTYMY 24 76-200 SŁUPSK SŁUPSK POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIEOGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2020-31.12.2020

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przezjednostkę wdającejsię przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące nazagrożenie 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

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonychwart. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Fundacja na dzień bilansowy wycenia aktywa trwałe w
postaci środków trwałych i wartości niematerialnych wg nominalnych cen zakupu. Posiadane przez jednostkę udziały wyceniane są według
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja aktywów w trakcie roku dokonywan ajest według zasad
określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Należności wyceniane są w wartości wymaganej z zachowaniem zasady
ostrożności. Środki finansowe w walucie polskiej wycenianes ą na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Wynik finansowych ustalany
jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-08-09

ANNA HORYŃ-SWAREK ANNA ROZENTAL 
PATRYK ROZENTAL

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-31

ANNA HORYŃ-SWAREK

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

ANNA ROZENTAL
PATRYK ROZENTAL

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

FUNDACJA PROGRESJA
76-200 SŁUPSK
UL. DEOTYMY 24 
0000378180

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 4 850,00 64 850,00

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 60 000,00

B. Aktywa obrotowe 1 043 798,94 1 946 757,58

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 5 566,41 3 564,96

III. Inwestycje krótkoterminowe 239 214,79 196 250,83

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 799 017,74 1 746 941,79

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

AKTYWA razem 1 048 648,94 2 011 607,58

PASYWA

A. Fundusz własny 21 879,02 21 685,80

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 23 281,32 21 879,02

IV. Zysk (strata) netto -1 402,30 -193,22

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 026 769,92 1 989 921,78

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 99 979,94

III. Zobowiązania krótkoterminowe 28 691,23 29 745,49

IV. Rozliczenia międzyokresowe 998 078,69 1 860 196,35

PASYWA razem 1 048 648,94 2 011 607,58

Data zatwierdzenia: 2021-08-09

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-31

ANNA HORYŃ-SWAREK

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

ANNA ROZENTAL
PATRYK ROZENTAL

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

FUNDACJA PROGRESJA
76-200 SŁUPSK
UL. DEOTYMY 24 
0000378180

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 452 062,45 212 657,62

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 443 267,45 206 267,62

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 8 795,00 6 390,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 456 700,56 213 254,91

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 442 745,44 206 864,91

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 13 955,12 6 390,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -4 638,11 -597,29

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 1 244,77 647,12

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -5 882,88 -1 244,41

I. Pozostałe przychody operacyjne 5 523,19 3 293,82

J. Pozostałe koszty operacyjne 101,82 2 162,32

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 940,79 80,31

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -1 402,30 -193,22

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -1 402,30 -193,22

Data zatwierdzenia: 2021-08-09

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. SŁUPSK

Powiat M. SŁUPSK

Ulica UL. DEOTYMY Nr domu 24 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

2010-02-10

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

PATRYK ROZENTAL 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-04 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są zwiększenie szans dostępu, dla osób 
niepełnosprawnych, do zatrudnienia (pośrednictwo pracy, wsparcie 
pracodawców itp.), edukacji (szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych), 
nowoczesnej technologii, informacji (kompleksowe wsparcie specjalistów z 
zakresu psychologii, prawa oraz wiedzy na temat dofinansowań, ulg itp.) , 
oraz ich integracja społeczna (działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
seniorów- działania poprawiające kondycję fizyczną, umysłową itp.) i 
rehabilitacja (poprzez sport).

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.
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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-04 2



17.Działalność na rzecz osób starszych (seniorów), w tym ich aktywizacja 
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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-04 3



Zwiększenie usług i bezpieczeństwa seniorów
Realizacja projektów zwiększających usługi społeczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
1. System teleopieki jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę kraju. Wykorzystano w nim nowoczesne technologie do 
podniesienia seniorom, osobom samotnym i osobom z niepełnosprawnościami komfortu życia i zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa. 
2. Usługa złotej rączki – uczestnicy projektu mogą zgłaszać drobne awarie w swoim miejscu zamieszkania i skorzystać z usługi 
złotej rączki/ fachowców, którzy po otrzymaniu przez nas zlecenia usuwają awarię. Z każdej wizyty sporządzone są protokoły z 
podpisem uczestnika projektu, co jest potwierdzeniem wykonania danej usługi.
3. Animacje dla seniorów – zatrudniony animator realizuje działania integracyjne dla seniorów z obszaru rewitalizacyjnego. 
Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty m.in.:
- teatr, kino
- basen
- spacery z kijkami nordic walking wraz z gimnastyką
- herbatki dla seniorów- cykliczne spotkania integracyjne przy muzyce lub zapraszani są różni specjaliści np. policja, lekarze, 
psycholodzy
4. Wsparcie 9 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych
Projekt odpowiada na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz seniorów borykających się z barierami utrudniającymi 
udział w życiu społecznym. Głównym celem projektów jest zwiększenie samodzielności do pełniejszego życia społecznego, a 
także umożliwienie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością. Usługi asystenckie zapewniają osobom niepełnosprawnym 
oraz seniorom w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w 
życiu społecznym. Dostępność usług asystenta przyczynia się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne 
bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Z usług asystenta korzysta coraz więcej osób starszych, dlatego fundacja rozszerza 
działania realizowanego projektu zwiększając liczbę asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy będą mogli objąć 
wsparciem większą ilość osób z niepełnosprawnością ze specjalnymi schorzeniami. Fundacja dodatkowo udostępniła dla 
beneficjentów niepełnosprawnych oprócz asystencji osobistej dostęp do bezpłatnych porad psychologicznych oraz Punktu 
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby borykające się z różnymi problemami psychologicznymi czy prawnymi 
będzie miała dostęp do specjalistów. Dzięki temu seniorzy mają dostęp do kompleksowego wsparcia ułatwiającego samodzielne 
życie społeczne.
Dodatkowo w okresie zaostrzonej pandemii od marca 2020 roku, fundacja miała pod opieką prawie 400 seniorów, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, które z powodu chorób i pandemii nie wychodziła z domów. Wsparcie polegało na codziennych 
kontaktach telefonicznych, w celu zebrania informacji o bieżących potrzebach seniorów. Zatrudnieni pracownicy otrzymywali 
informację, iż seniorzy wymagali codziennych zakupów lub dostarczenia leków, a także pomocy w dotarciu na umówione wizyty 
lekarskie. Dzięki naszej pomocy seniorzy otrzymywali kompleksową pomoc i mogli przetrwać te najcięższe miesiące pandemii. 

Zwiększenie edukacji i integracji seniorów
Celami projektu były: 
1.Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez edukację i aktywność w mieście Słupsk i 
powiecie słupskim. Cel został zrealizowany poprzez dobrany program edukacyjny (przez samych seniorów, którzy znają swoje 
potrzeby i możliwości), motywujący seniorów do aktywnego uczenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy w organizacji czasu 
wolnego. Poprzez szkolenia komputerowe oraz obsługę smartfonów seniorzy zapoznali się z możliwością płatności bankowych 
(opłaty za czynsz, telefon itp.). 
2. zwiększenie wiedzy i promocji idei aktywnego starzenia się i wizerunek osoby starszej jako osoby aktywnej w mieście Słupsk i 
powiecie słupskim seniorzy podczas szkoleń zdobyli wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas zorganizowanych aktywności 
takich jak pokaz mody, wystawa galerii zdjęć. Seniorzy pokazali również, że można aktywnie spędzać wolny czas angażując się 
wolontarystycznie podczas różnych akcji organizowanych prze lokalne NGO. Dodatkowo seniorzy przeszli przez metamorfozę 
(makijaż, fryzura ), po których wykonane były zdjęcia i wywieszone w miejscach, gdzie mieszkańcy mogą zobaczyć jaką 
metamorfozę przeszli seniorzy. Dodatkowo podsumowaniem projektu jest realizacja filmu z seniorami ukazująca rezultaty 
projektu.

3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla seniorów. Wieloletni projekt, który 
realizowany jest od 2011 roku. Celem projektu jest 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. Osoby niepełnosprawne, w tym seniorzy mają możliwość 
skorzystania z bezpłatnego poradnictwa radcy prawnego oraz psychologa.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Głównymi odbiorcami działań organizacji są osoby niepełnosprawne, seniorzy , dzieci, 
pracodawcy oraz inne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

4300

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1.Promocje edukacji, działalność oświatowa 
prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych 
uczniów i osób dorosłych oraz seniorów.
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,
2.Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i 
funkcjonowania w społeczeństwie.
3. Pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym 
w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych 
rówieśników oraz podejmowanie działań na 
rzecz integracji obu tych środowisk,
4. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii 
publicznej poprzez popularyzowanie wiedzy na 
temat specyficznych potrzeb, możliwości, 
sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin
5.organizowanie  wycieczek,  wyjazdów  
integracyjnych, obozów
6. Działalność na rzecz osób starszych 
(seniorów), w tym ich aktywizacja 
przeciwdziałająca marginalizacji społecznej, 
prowadzenia działań samopomocowych i 
integrujących osoby starsze oraz 
niepełnosprawne, w tym integracja 
międzypokoleniowa.

94 99 Z 17 632,19 zł
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52 627,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 136 297,92 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 215 951,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 206 267,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 390,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3 293,82 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Uruchomienie usług informacyjno - 
informatycznych  dla pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawnych. 
Pomoc pracodawcom z otwartego rynku 
pracy dot Systemu Obsługi Dofinansowań 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Miesięczna pomoc 
informatyczna w systemie. Pracodawcy 
mogą przez system uzyskać miesięczne 
dofinansowanie do wynagrodzeń 
niepełnosprawnych pracowników. Dzięki 
prowadzonego wsparcia pracodawcy 
chętniej zatrudniają osoby 
niepełnosprawne. A osoby 
niepełnosprawne zwiększają swoje 
możliwości zatrudnienia na otwartym rynku 
pracy.

62 63 Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17 342,10 zł

2.4. Z innych źródeł 9 683,82 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17 039,13 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 17 632,19 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 216 144,66 zł 17 632,19 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 206 864,91 zł 17 632,19 zł

1 Przychody z 1% w 2020 roku zostały wykorzystywane na działania statutowe organizacji. W 2020 
roku organizacja otrzymała lokal, który został wyremontowany i wyposażony do działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci. Dodatkowo ze środków 1% pokryto koszty zużycia 
energii, ogrzewania, koszty telefonów i internetu itp. Wszystkie koszty zostały wykorzystane na 
działania statutowe organizacji, które zwiększyły zatrudnienie osób niepełnosprawnych ale także 
zwiększyły wiedzę , samodzielność i niezależność podopiecznych fundacji.

17 632,19 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

42 800,00 zł

93 497,92 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

17 342,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -597,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

6 390,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 889,75 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

12 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

12,00 etatów

8 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 768 267,26 zł

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

768 267,26 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 402,10 zł

6 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

459 748,26 zł

459 748,26 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 308 519,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 768 267,26 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 RÓWNE SZANSE - ASYSTENT 
OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności do pełniejszego 
życia społecznego, a także 
umożliwienie lub wspomaganie 
niezależnego życia osób z 
niepełnosprawnością

MIASTO SŁUPSK 20 000,00 zł

2 PUNKT INFORMACJI DLA 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PION

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie wsparcia 
prawnego, psychologicznego 
oraz merytorycznego z zakresu 
wiedzy o ulgach i 
uprawnieniach. 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.

MIASTO SŁUPSK 15 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 770,00 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 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

3 GENERACJA 6.0 zwiększenie edukacji seniorów 
różnych dziedzin życia

MIASTO SŁUPSK 7 800,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 DGP SPÓŁKA ZOO 221731936          
 

SŁUPSK 97,00 97,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI 1

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

1 RÓWNE SZANSE  - ASYSTENT 
OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności do pełniejszego 
życia społecznego, a także 
umożliwienie lub wspomaganie 
niezależnego życia osób z 
niepełnosprawnością

PAŃSWTOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

217 752,75 zł

2 PUNKT INFORMACJI DLA 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PION

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie wsparcia 
prawnego, psychologicznego 
oraz merytorycznego z zakresu 
wiedzy o ulgach i 
uprawnieniach. 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.

PAŃSWTOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

145 746,00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ANNA ROZENTAL - PREZES 
ZARZĄDU

PATRYK ROZENTAL - CZŁONEK 
ZARZĄDU

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-04
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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

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancjii poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nie uwzględnionych  w bilansie.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych wi ch imieniu tytułem gwarancjii poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W aktywach trwałych prezentowane są udziały w spółce DGP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej jednostką powiązaną Fundacji (Fundacja
posiada 97% udziałów w jednostce).
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty remontów rozliczanych w czasie.
W należnościach krótkoterminowych prezentowane są należności z działalności odpłatnej Fundacji. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje
krótkoterminowe" skladają się środki w kasie i na rachunkach bankowych.
W pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych aktywowane są wydatki związane z realizacją projektów, na które Fundacji udało się pozyskać
finansowanie, a których zakończenie planowane jest w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania i wydatków z nich
pokrytych przedstawiono w punkcie 4.
W pozycji zobowiązań krótkoterminowych ujęte są zobowiązania bieżące wyniające z zakupu materiałów i usług zapłaconych w roku następnym oraz
zobowiązania publicznoprawne, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
W rozliczeniach międzyokresowych prezentowane są kwoty dotacji otrzymanych w roku 2020, na projekty związane z działalnością statutową Fundacji.

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

   

Kwoty otrzymane w ramach działalności statutowej: Rok
poprzedni Rok bieżący

I. Przychody   

Z działalności odpłatnej    8 795,00
zł

      6 390,00
zł

Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  68 851,05
zł

    56 909,92
zł

Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej (umowa 19506/2020/ASOS)                
-   zł

    74 095,00
zł

Dotacja UM projekt 'Komputer bez barier" 2018/"Komputer równe szanse 2019    6 000,00
zł

                  
-   zł

Pochodzące z 1%  55 392,50
zł

   52 627,60
zł

Darowizny otrzymane  19 520,00
zł

    17 343,10
zł

Grant UEB/000049/11/D dot. PFRON umowa 291                
-   zł

      2 268,00
zł

Grant UEB/000048/11/D dot. AOON umowa 325                
-   zł

      3 024,00
zł

Dotacja do umowy DKS/22/2018 JWUM/2018/10626                
-   zł

                  
-   zł

Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 223 - rozliczenie dotacji w roku 2019
 293 503,90
zł

                  
-   zł

Pozostałe    4 480,58
zł

      1 051,19
zł

   456
543,03 zł

     213
708,81 zł

II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   
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Dotacja LPK - umowa 0006 Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru
rewitalizowanego Miasta Słupska

439 777,38
zł

   781 704,80
zł

Dotacja LPK - umowa 0019 Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska   276
411,66 zł

   529 107,80
zł

Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 291   131
238,00 zł

     276
631,00 zł

Dotacja do umowy DKS/3037/16/2019 JWUM/2019/7161     20
000,00 zł

       40
000,00 zł

Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 325   130
651,65 zł

     217
752,75 zł

Dotacja do umowy WiP.3037.2.2.2020                
-   zł

    15 000,00
zł

   998
078,69 zł

  1 860
196,35 zł

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Kwoty wydatkowane w ramach działalności statutowej: Rok poprzedni Rok bieżący
I. Koszty   
Koszty administracyjne zw. z celami statutowymi     20 615,51 zł        56 985,80 zł
Koszty działalności odpłatnej     13 955,12 zł          6 390,00 zł
Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych     69 072,66 zł        51 659,92 zł
Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej (umowa 19506/2020/ASOS)                 -   zł        75 295,00 zł
Grant UEB/000049/11/D dot. PFRON umowa 291                 -   zł          2 268,00 zł
Grant UEB/000048/11/D dot. AOON umowa 325                 -   zł          3 024,00 zł
Dotacja UM projekt "Komputer równe szanse" 2019       6 200,00 zł                    -   zł
Koszty zw. z 1%     38 353,37 zł        17 632,19 zł
Koszty ogólnego zarządu       1 244,77 zł             647,12 zł
Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 223 - rozliczenie dotacji w roku 2019   293 503,90 zł                    -   zł
Darowizny przekazane     15 000,00 zł                    -   zł
Pozostałe                 -   zł                    -   zł
   457 945,33 zł      213 902,03 zł
II. Rozliczenia międzyokresowe kosztów   
Koszty dotacji LPK - umowa 0006 Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców
obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska   396 992,34 zł      707 235,37 zł

Koszty dotacji LPK - umowa 0019 Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska   245 597,31 zł      470 603,55 zł
Koszty pośrednie dotacji LPK     43 506,87 zł      116 917,21 zł
Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 291   112 107,66 zł      276 602,98 zł
Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 325          813,56 zł      174 702,35 zł
Koszty remontu lokalu przy ul. Deotymy 24 w Słupsku                 -   zł        60 000,00 zł
Pozostałe                 -   zł             880,33 zł
   799 017,74 zł   1 806 941,79 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.

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

Fundacja w roku 2020 otrzymała środki w ramach 1% podatku PIT w kwocie 52.627,60 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki związane z
celami statutowymi, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji oraz działania w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w dostępie
do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie.
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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

Fundacja w roku 2020 otrzymała darowizny od osób prywatnych w kwocie 17.343,10 zł i przeznaczyła je na działania statutowe w zakresie zwiększenia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz poprawę ich funkcjonowania w życiu zawodowym.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-08-09

ANNA HORYŃ-SWAREK ANNA ROZENTAL 
PATRYK ROZENTAL

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
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