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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina STAROGARD GDAŃSKI

Powiat STAROGARDZKI

Ulica CHOJNICKA Nr domu 70 Nr lokalu 

Miejscowość STAROGARD 
GDAŃSKI

Kod pocztowy 83-200 Poczta STAROGARD GDAŃSKI Nr telefonu 58-562-22-69

Nr faksu 58-562-22-69 E-mail sosw.pedagog@wp.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-02-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19298327800000 6. Numer KRS 0000174927

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

Maria Kłos prezes TAK

Magdalena Kiedrowska wiceprezes TAK

Joanna Leszka sekretarz TAK

Piotr Fischer skarbnik 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

Beata Milde- Bajor przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Żaneta Michalska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Lucyna Dominik - Stasiak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1. tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu 
wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
2. propagowanie idei równych szans osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie,
3. pomoc w integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i 
społeczności lokalnej,
4. podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym 
udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
5. wspieranie rodziców w procesie rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. prowadzenie szeroko pojętej rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w różnych typach placówek,
2. organizowanie szkoleń i warsztatów dla terapeutów, członków rodzin 
osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3. promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych 
powstałej w procesie ich rehabilitacji ( wystawy, targi, kiermasze),
4. organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
wynikających z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i społeczności lokalnej,
5. organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów,
6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, między innymi w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, rehabilitacji i terapii, 
w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania, 
będących realizacją obowiązku szkolnego,
7. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób 
niepełnosprawnych: grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w 
wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, doradztwa, 
informacji, pośrednictwa, terapii psychologicznej,
8. prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej 
i samorządowej oraz ze środków własnych, nowatorskich i 
eksperymentalnych form działalności służących realizacji celów 
stowarzyszenia,
9. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 
a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów 
Stowarzyszenia, 
10. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych,
11. współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią 
Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i 
instytucjami w różnych krajach,
12. prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w 
stosunku do działalności pożytku publicznego związanej z realizacją celów 
statutowych, z której dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na te 
cele,
13. inną działalność sprzyjającą realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia,
14. prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
(świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które 
Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia) w formie:
1. działalności wydawniczej (wydawanie książek, gazet, czasopism, nagrań 
dźwiękowych),
2. kształcenia ustawicznego dorosłych,
3. działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
4. pomocy społecznej, w tym opieki wychowawczej nad dzieckiem,
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5. działalności rekreacyjnej,
6. działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej,
15. prowadzenie działalności odpłatnej w ramach realizacji przez 
Stowarzyszenie celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie w 
formie:
1. działalności wydawniczej (wydawanie książek, gazet, czasopism, nagrań 
dźwiękowych),
2. kształcenia ustawicznego dorosłych,
3. działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
4. pomocy społecznej, w tym opieki wychowawczej nad dzieckiem,
5. działalności rekreacyjnej,
6. działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej,
7. sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
8. sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności 
pożytku publicznego.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 
realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" w roku 
2017 podjęło inicjatywy mające na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
propagujące ideę równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 
Stowarzyszenie zorganizowało "Półkolonie terapeutyczne z matematyką", w których wzięło udział 40 
niepełnosprawnych wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie 
Gdańskim w terminie od 26.06.2017 - 07.07.2017r. 
Dzięki półkoloniom terapeutycznym niepełnosprawni wychowankowie mogli  zintegrować się w 
środowisku lokalnym.  Udział w półkoloniach terapeutycznych przyczynił się do podniesienia 
umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym udzielania pomocy w procesie ich 
rehabilitacji. 
W  wypoczynku o charakterze terapeutycznym w miejscu zamieszkania uczestniczyli wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim z niepełnosprawnością 
sprzężoną, z dysfunkcją narządu ruchu- poruszające się na wózku lub z pomocą innych osób, z 
zaburzeniami komunikacji słownej, ADHD, autyzmem, zaburzeniami zachowania oraz z głębszym 
upośledzeniem umysłowym. Gdyby nie zorganizowane półkolonie terapeutyczne, większość dzieci, z 
uwagi na swoją niepełnosprawność oraz trudną sytuację materialną ich rodzin, nie mogłyby 
uczestniczyć w innych formach zorganizowanego wypoczynku i musiałyby wakacje spędzić w domu.
Każdego dnia uczestnicy półkolonii zapewnione mieli liczne atrakcje, codzienne wycieczki autokarowe. 
Podczas wypoczynku uczestnicy półkolonii mogli skorzystać m.in. z zajęć hipoterapii oraz zajęć 
hydroterapeutycznych. Uczestnicy mieli zapewnione codzienne posiłki (śniadanie, drugie śniadanie oraz 
obiady). Zrealizowane działanie „Półkolonie terapeutyczne z matematyką” przyczyniło się do 
zaktywizowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zmiany ich postaw, zwiększenia uczestnictwa w 
życiu społecznym. Poprzez różnorodne metody i formy takie jak: wycieczki, zajęcia w terenie, 
hydroterapię, zajęcia twórcze, różnorodne zabawy i elementy socjoterapii osiągnięto pozytywne 
rezultaty: poprawę funkcjonowania uczestników w zakresie rozwoju fizycznego, społecznego i 
psychicznego. Stworzono niepełnosprawnym wychowankom warunki do ciekawego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego, dostarczono niezapomnianych wrażeń. Osiągnięto poprawę funkcjonowania 
dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, mających problemy z przestrzeganiem norm i zasad. Uczestnicy 
mieli okazję także poznać piękno i tradycję regionu. Rozbudzono w nich ciekawość poznawczą oraz 
przyczyniono się do rozwoju ich zainteresowań m.in. matematycznych. Uczestnictwo w wycieczkach 
krajoznawczych, w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, pozwoliło dzieciom 
niepełnosprawnym na wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości. Zrealizowane 
półkolonie terapeutyczne miały charakter innowacyjny, z uwagi na specyfikę uczestników półkolonii 
terapeutycznych – dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Jego realizacja wynikała z potrzeb 
uczestników – osób z mniejszymi szansami, które są dyskryminowane ze względu na 
niepełnosprawność, mają ograniczone umiejętności społeczne, często znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej. Podjęte działania w ramach półkolonii przyczyniły się do integracji osób 
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, zbudowania w  świadomości społecznej pozytywnego 
wizerunku osób niepełnosprawnych. 
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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)

250

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Kolejnym działaniem zrealizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" 
była organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzięki pozyskanym środkom 
około 250 wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim 
mogło wziąć udział w atrakcyjnych dla nich formach spędzania czasu wolnego.
Działania związane z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pozwoliły 
osobom niepełnosprawnym na zwiększenie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze oraz 
wspólnej zabawie. Prowadzone były zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne. Wpłynęły one na 
wszechstronny rozwój uczniów, zwiększyły ich aktywność oraz rozwinęły umiejętności współdziałania. 

Kolejnym działaniem podjętym przez Stowarzyszenie była inicjatywa lokalna o charakterze regionalnym 
"Zapraszamy na Kociewie". 
Inicjatywa „ Zapraszamy na Kociewie“ był to projekt edukacyjno – wychowawczy dla uczniów 
młodszych klas szkół podstawowych  powiatu starogardzkiego. Nauczycielki klas I-IV szkoły 
podstawowej  w ramach społecznej pracy w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Pinokio“ opracowały i wdrożyły działania promujące  kulturę regionu Kociewia „małej ojczyzny“.  
Uczniowie I etapu edukacyjnego wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim. Dzięki inicjatywie 
wychowankowie szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim, mogli wziąć udział w warsztatach regionalych w Czarnym Lesie. W ramach 
inicjatywy  „ Zapraszamy na Kociewie “ pozyskiwane środki rzeczowe pozwoliły na organizację  
integracyjnych warsztatów artystycznych  oraz przekazanie atrakcyjnych nagród uczniom, którzy 
zwyciężyli w konkursie. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" w roku 2017 przeznaczyło pozyskane 
środki finansowe, darowizny na różnorodne działania wzbogacające ofertę Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. 
Pozyskane darowizny w postaci sprzętu  i odzieży sportowej zostały wykorzystane podczas imprez o 
charakterze sportowo - rekreacyjnym mi.n. podczas  półkolonii terapeutycznych dla wychowanków 
Ośrodka. 
Pozyskane materiały papiernicze, artykuły plastyczne zostały wykorzystane dla wychowanków Ośrodka 
podczas działań takich jak: półkolonie, Dzień Dziecka, Dzień Godności Osób z Niepełnoprawnością 
Intelektualną. 
Ponadto pozyskane materiały papiernicze zostały przekazane młodzieży ze Szkoły Przyszpitalnej w 
Kocborowie, gdzie prowadzono zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia warsztatowe m.in warsztaty 
świąteczne. 
Pozyskane darowizny w postaci zabawek, pomocy dydaktycznych wzbogaciły wyposażenie  sal 
przedszkolnych oraz sal szkoły podstawowej, w szczególności gdzie prowadzone są zajęcia edukacji 
wczesnoszkolnej.  uczniom podczas spotkań świątecznych internat działający w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim. Część pozyskanych środków (zabawki, odzież, 
materiały plastyczne, sportowe) zostały przekazane na nagrody dla uczestników półkolonii oraz  dla 
wychowanków internatu Ośrodka. Ponadto pozyskane środki w postaci słodyczy zostały wręczone 
wychowankom Ośrodka podczas spotkań świątecznych.
Pozyskane darowizny i środki finansowe wspomogły szeroko pojętą rehabilitację poprzez wyrównanie 
szans i warunków rozwoju wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pozyskane darowizny, środki finansowe i rzeczowe przyczyniły się do pełniejszej realizacji celów 
Stowarzyszenia, na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i 
osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie
poszukuje rozwiązań ułatwiających codzienne życie osobom niepełnosprawnym, w szczególności 
wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. i ich 
rodzinom.  
Kładziemy nacisk na kreowanie przyjaznej rzeczywistości dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami 
komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z 
rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- "Zapraszamy na 
Kociewie" - inicjatywa 
lokalna, projekt 
edukacyjno – 
wychowawczy dla 
uczniów młodszych klas 
szkół podstawowych  
powiatu 
starogardzkiego. 
Uczniowie I etapu 
edukacyjnego wzięli 
udział w konkursie 
plastyczno – literackim. 
Dzięki inicjatywie 
wychowankowie szkoły 
podstawowej ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - 
Wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim, 
mogli wziąć udział w 
warsztatach 
regionalych w Czarnym 
Lesie. 
- Warsztaty 
kreatywności dla dzieci 
niepełnosprawnych i 
ich rodziców pn 
"Spotkanie radością 
malowane" -  
organizacja Dnia 
Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Dzięki 
pozyskanym środkom 
około 250 
wychowanków ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - 
Wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim 
mogło wziąć udział w 
atrakcyjnych dla nich 
formach spędzania 
czasu wolnego.
-"Półkolonie 

91.33.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
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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

Stowarzyszenie 
zorganizowało 
"Półkolonie 
terapeutyczne z 
matematyką", w 
których wzięło udział 
40 niepełnosprawnych 
wychowanków ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - 
Wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim 
w terminie od 
26.06.2017 - 
07.07.2017r. 
Dzięki półkoloniom 
terapeutycznym 
niepełnosprawni 
wychowankowie mogli  
zintegrować się w 
środowisku lokalnym. 
W  wypoczynku o 
charakterze 
terapeutycznym w 

91.33.Z

terapeutyczne z 
matematyką", w 
których wzięło udział 40
 niepełnosprawnych 
wychowanków ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - 
Wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim 
w terminie od 
26.06.2017 - 
07.07.2017r. 
  Udział w półkoloniach 
terapeutycznych 
przyczynił się do 
podniesienia 
umiejętności pracy z 
osobami 
niepełnosprawnymi.
- Dzięki pozyskanym 
środkom, darowiznom 
zakupiono art 
plastyczne oraz 
sportowe dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia oraz 
słodycze, które 
wręczono uczniom 
podczas spo0tkań 
świątecznych.
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miejscu zamieszkania 
uczestniczyli 
wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno 
Wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim 
z niepełnosprawnością 
sprzężoną, z dysfunkcją 
narządu ruchu- 
poruszające się na 
wózku lub z pomocą 
innych osób, z 
zaburzeniami 
komunikacji słownej, 
ADHD, autyzmem, 
zaburzeniami 
zachowania oraz z 
głębszym 
upośledzeniem 
umysłowym. Gdyby nie 
zorganizowane 
półkolonie 
terapeutyczne, 
większość dzieci, z 
uwagi na swoją 
niepełnosprawność 
oraz trudną sytuację 
materialną ich rodzin, 
nie mogłyby 
uczestniczyć w innych 
formach 
zorganizowanego 
wypoczynku i 
musiałyby wakacje 
spędzić w domu.
Każdego dnia 
uczestnicy półkolonii 
zapewnione mieli liczne 
atrakcje, codzienne 
wycieczki autokarowe. 
Podczas wypoczynku 
uczestnicy półkolonii 
mogli skorzystać m.in. z 
zajęć hipoterapii oraz 
zajęć 
hydroterapeutycznych.

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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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) 105,723.24 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 94,626.14 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,000.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 97.10 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

6,900.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 94,680.34 zł

1,480.00 zł

88,900.34 zł

4,300.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,045.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6,900.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 97.10 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,042.93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 24,225.13 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,439.71 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: 102,583.21 zł 1,439.71 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

91,583.21 zł 1,439.71 zł

11,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 zakup słodyczy dla podopiecznych Stowarzyszenia, które wręczono podczas spotkań świątecznych 1,200.13 zł

2 zakup art do zajęć plastycznych oraz sportowych dla podopiecznych Stowarzyszenia 238.82 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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 9



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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

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)

17.00 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

3.00 osób

14.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11,406.35 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,406.35 zł

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

11,406.35 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 11,406.35 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)

0.00 zł

0.00 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

0.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

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

0.00 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 "Zapraszamy na Kociewie" Planowane działania miały na 
celu przybliżenie uczniom 
Powiatu Starogardzkiego 
historii,kultury i walorów 
przyrodniczych miasta oraz 
regionu kociewskiego. 
Uczniowie mogli uświadomić 
sobie swoje korzenie, 
pielęgnować język gwarowy, 
poznać zwyczaje i tradycje 
charakterystyczne dla regionu 
kociewskiego.

Powiat Starogardzki 1,500.00 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

0.00 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 Warsztaty kreatywności dla 
dzieci i ich rodziców pn 
"Spotkanie radością 
malowane"

Tworzenie warunków 
sprzyjających wszechstronnemu 
rozwojowi dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Zwiększenie 
aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w kulturze oraz 
wspólnej zabawie. Prowadzone 
były zajęcia plastyczne, 
techniczne, muzyczne. 
Wpłynęły one na 
wszechstronny rozwój uczniów, 
zwiększyły ich aktywność oraz 
rozwinęły umiejętności 
współdziałania.

Starosta Powiatu Starogardzkiego - 
PCPR

2,200.00 zł

3 "Półkolonie terapeutyczne z 
matematyką" - wypoczynek 
letni w miejscu zamieszkania

-Zaspokojenie naturalnej 
potrzeby aktywności ruchowej i 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego podczas wakacji przez 
dzieci niepełnosprawne w 
kontakcie z naturą,
- usprawnianie manualne, 
ruchowe oraz wspieranie 
rozwoju psychoruchowego 
poprzez udział w warsztatach 
terapeutycznych,
-rozwijanie ciekawości 
poznawczej, matematycznego 
myślenia na miarę 
indywidualnych możliwości 
wychowanków poprzez zabawę 
i warsztaty, 
- dostarczenie 
niepełnosprawnym dzieciom 
radosnych doświadczeń i 
emocji.

Wojewoda Pomorski - Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku

3,200.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

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

organizacji

Magdalena Kiedrowska
Maria Kłos Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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