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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 2019-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. SŁUPSK

Powiat M. SŁUPSK

Ulica PARTYZANTÓW Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość SŁUPSK Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 597235120

Nr faksu E-mail inspiracje@inspiruj.org Strona www www.inspiruj.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-03-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22107987800000 6. Numer KRS 0000363825

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

Małgorzata Łosiewicz Wiceprezeska TAK

Robert Chomicki Prezes TAK

Katarzyna Gajda Członkini 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

Kamila Kazimierczyk Przewodnicząca TAK

Edyta Łobocka Członkini Komisji TAK

Anna Bonio Członkini Komisji TAK

STOWARZYSZENIE ROZWOJU "INSPIRACJE"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest:
    a) kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej;
    b) monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału 
obywateli w życiu publicznym;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
    a) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej 
wśród dzieci i młodzieży;
    b) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
    c) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariuszy do 
realizacji celów statutowych;
    d) upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój 
demokracji i edukacji europejskiej;
    e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych;
    f) wspieranie inicjatyw obywatelskich i przyczynianie się do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego;
    g) wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych 
bezrobociem;
    h) prowadzenie działań proekologicznych;
    i) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, 
antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom;
    j) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony 
zdrowia;
    k) działanie na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego;
    l) prowadzenie działalności informacyjnej;
    m) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych;
    n) realizowanie innych zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym 
zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i 
samorządowej.
    
Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
    a) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, 
opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych oraz innych – dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych;
    b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
    c) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także 
poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej;
    d) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób 
dorosłych, dzieci i młodzieży, dla firm, instytucji oraz organizacji 
pozarządowych;
    e) prowadzenie działalności wydawniczej;
    f) upowszechnienie kultury, m.in. poprzez spektakle teatralne, wystawy;
    g) prowadzenie działań w zakresie opieki zdrowotnej, w tym działania 
terapeutyczne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. 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)

Nie dotyczy

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

4563

16

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1) Prowadzenie zajęć twórczych podczas półkolonii zimowych w Słupsku
2) Prowadzenie zabaw karnawałowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
3) Cykliczne prowadzenie zajęć dla Placówek Wsparcia Dziennego i Centrum Społeczności  w gm. Postomino
4) Prowadzenie zajęć rękodzieła w ramach projektu „Zaplątany Słupsk – miejskie kreacje”
5) Realizacja badań społecznych i prowadzenie konsultacji społecznych w gminach
6) Cykl 36 otwartych warsztatów upcykllingu;
7) Podwórkowa Akademia Zabaw (cykl 31 spotkań dla dzieci z Podgrodzia);
8) Organizacja 3 otwartych warsztatów z grywalizacji;
9) Współorganizacja 2 wydarzeń plenerowych z okazji Dnia Dziecka;
10) Organizacja 6 spotkań obywatelskich dotyczących dzielnicy Podgrodzie;
11) Poprowadzenie 19 otwartych lekcji Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych;
12) Bezpłatne warsztaty z animacji dla młodzieży (5 spotkań);
13) 3 spotkania sąsiedzkie, plenerowe;
14) Warsztaty kulinarne (15 spotkań);
15)  Monitoring wyborczy, noc wyborcza – edukacyjne działania obywatelskie;
16)  Bieżące prowadzenie serwisów i monitoring pracy radnych miejskich: Słupsk? Mam prawo wiedzieć!
17)  Letnie warsztaty twórcze (16 spotkań);
18) 2 spotkania partnerstwa lokalnego ds. ożywiania Podgrodzia;
19)  6 otwartych spotkań z edukacyjnymi grami planszowymi dot. konsultacji społecznych i zarządzania budżetem miasta  
(Rozegraj Miasto i Zagraj w miasto) dla grup międzypokoleniowych;
20)  2 warsztaty tworzenia mozaik;
21)  6 dodatkowych warsztatów urbnaknitting;
22)  Akcja podsumowująca kadencję Rady Miejskiej: #sprawdzam_słupsk przy stałej współpracy z Biurem Obsługi Rady Miejskiej 
i mieszkańcami/nkami: opracowanie informacji statystycznych, zebranie materiałów wyborczych, uzupełnienie serwisu 
glosuje.inspiruj.org, opracowanie części infografik, 2 spotkania z mieszkańcami;
23)  Badania aktywności obywatelskiej  mieszkańców: przygotowanie narzędzi badawczych, prowadzenie sondaży, prowadzenie 
ankiety internetowej;
24)  Kampania Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści: warsztaty dla młodzieży;
25) Działalność Domu Sąsiedzkiego: organizacja warsztatów tematycznych i spotkań wielokopoleniowych dla mieszkańców 
Podgrodzia 
(407 godzin zajęć tematycznych, 39 spotkań, 831 uczestników i uczestniczek)
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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 wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

-Realizacja badań społecznych i prowadzenie 
konsultacji społecznych w gminach
-Organizacja 6 spotkań obywatelskich 
dotyczących dzielnicy Podgrodzie;
-Poprowadzenie 19 otwartych lekcji Wiedzy o 
Społeczeństwie dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i 
podstawowych (klasy 7 i 8);
-3 spotkania sąsiedzkie, plenerowe;
-Monitoring wyborczy, noc wyborcza – 
edukacyjne działania obywatelskie, działania 
profrekwencyjne;
-Bieżące prowadzenie serwisów i monitoring 
pracy radnych miejskich: Słupsk? Mam prawo 
wiedzieć!

94.99.Z 759,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

-Cykl 36 otwartych warsztatów upcykllingu o 
różnorodnej tematyce;
-Bezpłatne warsztaty z animacji dla młodzieży 
-2 warsztaty tworzenia mozaik;
-6 warsztatów urbnaknitting (podstawy 
szydełkowania i szydełkowanie dla dorosłych);
-Działalność Domu Sąsiedzkiego: organizacja 
warsztatów tematycznych i spotkań 
wielopokoleniowych dla mieszkańców 
Podgrodzia (m.in. warsztaty rękodzielnicze, 
spotkania czytelnicze, seanse filmowe, 
słuchowiska)
- Organizacja trzech letnich koncertów 
plenerowych połączonych z twórczą strefą 
aktywności

94.99.Z 0,00 zł

3

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

1) 2 spotkania partnerstwa lokalnego ds. 
ożywiania Podgrodzia;
2)  6 otwartych spotkań z edukacyjnymi grami 
planszowymi dot. konsultacji społecznych i 
zarządzania budżetem miasta  (Rozegraj Miasto i 
Zagraj w miasto) dla grup międzypokoleniowych;
3)  Akcja podsumowująca kadencję Rady 
Miejskiej: #sprawdzam_słupsk przy stałej 
współpracy z Biurem Obsługi Rady Miejskiej i 
mieszkańcami/nkami: opracowanie informacji 
statystycznych, zebranie materiałów 
wyborczych, uzupełnienie serwisu 
glosuje.inspiruj.org, opracowanie części 
infografik, 2 spotkania z mieszkańcami;
4)  Badania aktywności obywatelskiej  
mieszkańców: przygotowanie narzędzi 
badawczych, prowadzenie sondaży, 
prowadzenie ankiety internetowej;
5)  Kampania Słupsk i Ustka miastami bez 
nienawiści: warsztaty dla młodzieży;

94.99.Z 0,00 zł

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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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) 220 041,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 59 588,35 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 76 019,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 12 416,00 zł

d) przychody finansowe 4,00 zł

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

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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

-Cykliczne prowadzenie zajęć dla Placówek 
Wsparcia Dziennego i Centrum 
Społeczności  w gm. Postomino - w tym 
mediacje rodzinne oraz rówieśnicze, 
aktywizacyjne (przygotowanie zawodowe w 
zakresie prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej bądź zakładania 
spółdzielni socjalnych, przygotowanie w 
zakresie rękodzieła, prowadzenie animacji 
dla dorosłych i dzieci podczas większych i 
mniejszych imprez) i edukacyjne dla 
dorosłych i dzieci w zakresie: arteterapia, 
ruchowe, taneczne, teatralne i artystyczne.

94.99.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

1 43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych                                               .                                                      
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                   .

2 47.19.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – wyroby z drewna            
                                                                                                                                                                           
                                                                .                                                                                                          
                                                                                          .
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e) pozostałe przychody 72 013,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13 685,35 zł

2.4. Z innych źródeł 139 022,57 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 759,00 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

1 Prowadzenie serwisu Słupsk - Mam Prawo Wiedzieć 528,22 zł

2 Spotkania obywatelskie "Miejskie Pogaduchy" 230,78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 759,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 66 575,00 zł

w 
tym:

11 875,00 zł

0,00 zł

54 700,00 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

w 
tym:

96,00 zł

271,00 zł

0,00 zł

902,35 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)

12 416,00 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 46 908,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 63 239,27 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 048,18 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 306 574,49 zł 759,00 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

12 680,14 zł 759,00 zł

12 780,53 zł 0,00 zł

11 367,82 zł

9 790,45 zł

103 504,66 zł

156 450,89 zł 0,00 zł

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 1 048,18 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

199,15 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

4 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)

4,00 etatów

6 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

11 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)

10 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

10 osób

Druk: NIW-CRSO 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 137 942,43 zł

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

137 942,43 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)  

1 149,52 zł

12 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) 

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)

16 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

15 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

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

93 217,75 zł

90 580,25 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 2 637,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 44 724,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 70 590,20 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 67 352,23 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 Na szlaku 2.0 Celem głównym projektu jest 
ukazanie i promowanie 
alternatywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu w 
sposób
zarówno aktywny jak i 
edukacyjny oraz poznawczy 
wśród 60 uczestników projektu 
w okresie od kwietnia do 
września
2018 r.

Miasto Słupsk 3 000,00 zł

2 Miejski chill na trawie 4.0 Stworzenie wraz z 
mieszkańcami miasta 
przestrzeni spotkań z kulturą, 
przyrodą i człowiekiem poprzez 
organizację trzech
jednodniowych wydarzeń 
animacyjnych w okresie letnim 
dla minimum 500 uczestników.

Miasto Słupsk 34 700,00 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

3 800,00 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 Dom Sąsiedzki: twórczo 
zakręceni

Stworzenie oferty i zwiększenie 
dostępności do działań 
kulturalnych dla mieszkańców 
ze szczególnym 
uwzględnieniem
dotychczasowych nie-
uczestników kultury, poprzez 
organizację szerokiego 
spektrum zróżnicowanych 
działań terenowych
oraz otwartych spotkań 
twórczych dla osób 
zamieszkujących miasto Słupsk 
w okresie 5 miesięcy.

Miasto Słupsk 13 000,00 zł

4 Słupskie Cztery Pory Roku Celem zadania jest zwiększenie 
zasobu wiedzy o sztuce 
fotografii poprzez udział w 
czterech miejskich grach
fotograficznych minimum 30 
osobowej grupie mieszkanek i 
mieszkańców Słupska w okresie 
od stycznia do grudnia 2018 r.

Miasto Słupsk 4 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Małgorzata Łosiewicz
Robert Chomicki Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-26
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