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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 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica BATOREGO Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-251 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 58-344-09-53

Nr faksu 58-341-89-31 E-mail spir.biuro@gmail.com Strona www www.spir.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22067840100000 6. Numer KRS 0000300684

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

Iwona Krasowska prezes 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

Jolanta Łaukajtys członek zarządu TAK

Dorota Kaczmarska członek zarządu TAK

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I REHABILITACJI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji zajmuje się wspieraniem i 
aktywizowaniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 
szczególności osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym 
wieku oraz ich rodzin i opiekunów. Zasadnicze cele działalności organizacji 
koncentrują się wokół ochrony życia, zdrowia, godności i pracy tych osób, 
a także umożliwienia im realizacji potrzeb duchowych, moralnych i 
materialnych poprzez tworzenie warunków do usamodzielniania się i 
wszechstronnego rozwoju.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Aktywizowanie i przysposabianie do życia społecznego i zawodowego, 
prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, poradnictwa 
psychologicznego oraz edukacyjno-zawodowego, organizowanie imprez i 
spotkań o charakterze integracyjnym, motywowanie do działania, 
rozwijanie zdolności i zainteresowań.

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)

172Osoby fizyczne

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

W roku 2016 Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji aktywnie realizowało cele statutowe na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferując zróżnicowane formy wsparcia, w 
zależności od potrzeb i możliwości swoich beneficjentów:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym 50 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności miało możliwość zdobywania praktycznych umiejętności, przydatnych w życiu 
osobistym i zawodowym. Uczestnikom terapii zajęciowej zapewniono wsparcie wykwalifikowanej 
kadry, w tym instruktorów terapii i praktycznej nauki zawodu, psychologa, socjoterapeuty, doradcy 
zawodowego oraz fizjoterapeuty. Głównym celem rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzonej w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej, jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na usamodzielnienie się, 
integrację z otoczeniem oraz wejście na rynek pracy.

2. Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, którego celem jest integracja społeczna 
oraz aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji zadań, w klubie 
prowadzona była praca terapeutyczna nad kondycją psychiczną beneficjentów, oraz wspieranie 
podopiecznych w przełamywaniu izolacji społecznej i zapobieganiu nawrotom choroby. 

3. Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, którego celem jest integracja osób starszych 
powyżej 60 roku życia ze środowiskiem lokalnym, zapewnienie wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla seniorów, walka z wykluczeniem 
cyfrowym wśród osób 60+, poprawa kondycji fizycznej i zapewnienie wsparcia psychologa.

4. Prowadzenie 6 miejsc hostelowych dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 
usamodzielniających się w ramach projektu "Osiedle Sitowie". Wsparcie, społeczne i zawodowe  
mieszkańców. Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu udziału w projekcie.

5. Wsparcie 15 seniorów w ramach projektu "Akademia Kompetencji Społecznych i nie tylko" - 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja osób w podeszłym wieku.

6. Wolontariat dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, organizowany we 
współpracy z Gdańską Spółdzielnią Socjalną, polegający na rozdawaniu przez beneficjentów 
Stowarzyszenia bezpłatnej gazety miejskiej pod nadzorem instruktora. W ramach podejmowanych 
aktywności, osoby niepełnosprawne mają możliwość treningu zawodowego w realnym środowisku 
pracy, co korzystnie wpływa na ich poczucie własnej wartości, rozwija umiejętności nawiązywania 
kontaktu z ludźmi i pracy zespołowej, a także - dzięki zdobywanemu doświadczeniu, oficjalnie 
potwierdzanemu przez organizatora wolontariatu -  zwiększa szanse na podjęcie w przyszłości pracy o 
podobnym charakterze na otwartym rynku pracy.

7. Projekt "Akademia Pozytywnego Myślenia", w ramach którego prowadzono działania integracyjno-
aktywizujące dla seniorów.

8. Projekt "Młodzi Twórcy", realizowany na rzecz pobudzenia kreatywności i twórczości dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych.

W roku sprawozdawczym organizacja prowadziła także wiele działań doraźnych, m.in. w formie 
festynów i spotkań integracyjnych, wycieczek i wyjść rekreacyjnych, aktywności mających na celu 
poprawę kondycji fizycznej osób objętych wsparciem, a także związanych z przygotowaniem do wejścia 
beneficjentów na rynek pracy, poprzez organizowanie wolontariatu i trening kompetencji 
uniwersalnych.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w formie 
zajęć Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla osób ze 
znacznym i 
umiarkowanym 
stopniem 
niepełnosprawności, w 
którym osoby 
niepełnosprawne 
nabywają praktyczne 
umiejętności 
zawodowe oraz z 
zakresu samoobsługi i 
życia codziennego; 
prowadzenie miejsc 
hostelowych 
czasowego pobytu dla 
osób 
niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych, 
będących w procesie 
usamodzielniania się i 
powrotu na rynek 
pracy; organizowanie 
wolontariatu osób 
niepełnosprawnych w 
celu treningu 
umiejętności 
społecznych i 
zawodowych w 
realnym środowisku 
pracy.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Prowadzenie wsparcia 
dla osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym w formie 
Klubu Samopomocy dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi. W 
ramach uczestnictwa w 
zajęciach osoby z 
problemami natury 
psychicznej otrzymują 
możliwość nauki 
umiejętności 
społecznych i 
interpersonalnych, 
pomoc psychologiczną, 
trening zawodowy 
(wsparcie w 
poszukiwaniu 
zatrudnienia) a także 
trening zaradności 
życiowej oraz 
umiejętności 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Osoby 
w kryzysie psychicznym 
mają także okazję 
podnieść swoje 
kompetencje do pracy z 
komputerem oraz z 
wykorzystaniem 
Internetu.

94.99.Z
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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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Prowadzenie działań 
statutowych na rzecz 
osób w podeszłym 
wieku w postaci Klubu 
Samopomocy dla 
seniorów, w którym 
osoby w wieku 
emerytalnym mają 
możliwość korzystać z 
zajęć rehabilitacyjnych i 
integracyjnych, a także 
rozwijać swoje 
zainteresowania, 
talenty artystyczne oraz 
umiejętności obsługi 
komputera z 
wykorzystaniem 
Internetu. Ponadto 
osoby starsze mają 
zapewnione wsparcie 
psychologiczne oraz 
udział w zajęciach z 
zakresu tworzenia 
rękodzieła, 
rozwijających zdolności 
artystyczne. 
Organizowane są 
ponadto zajęcia 
aktywizujące 
wolontariat senioralny, 
zwiększający poczucie 
użyteczności społecznej 
i własnej wartości.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,265,501.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,265,501.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

2,800.00 zł

362,896.00 zł

877,800.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,557.00 zł

1,550.00 zł

11,280.00 zł

2,727.00 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 6,448.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,243,496.00 zł

Druk: MPiPS 7
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2.4. Z innych źródeł 0.00 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 7,342.37 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 4,681.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,266,789.26 zł 9,453.00 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

1,258,158.63 zł 9,453.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8,630.63 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 dofinansowanie dożywienia 200.00 zł

2 udział własny w realizowanych projektach 1,150.00 zł

3 dostosowanie pomieszczeń do potrzeb podopiecznych 5,800.00 zł

4 cele rehabilitacyjne podopiecznych 650.00 zł

1 rehabilitacja Oli Ciesińskiej 1,343.20 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

4,930.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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)

16.0 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)

14.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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)

5.00 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

2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 572,841.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

552,965.88 zł

482,531.88 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

57,934.00 zł

- inne świadczenia 12,500.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19,875.64 zł

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

19,875.64 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19,875.64 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

1.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

47,736.79 zł

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)

Członkowie zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wykonywali 
powierzone funkcje społecznie nie pobierając z tego tytułu 
wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

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

6,438.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności

Urząd Miejski w Gdańsku 96,600.00 zł

2 Prowadzenie miejsc 
hostelowych czasowego 
pobytu dla sześciu osób 
niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych

Usamodzielnienie osób 
niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych do zamieszkania i 
podjęcia zatrudnienia

Urząd Miejski w Gdańsku 91,800.00 zł

3 Klub Samopomocy dla osób 
w podeszłym wieku

Udzielanie wsparcia oraz 
integracja osób w podeszłym 
wieku

Urząd Miejski w Gdańsku 79,200.00 zł

4 Klub Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

Wsparcie i zajęcia integracyjne 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

Urząd Miejski w Gdańsku 91,296.00 zł

5 Akademia Pozytywnego 
Myślenia

Działania integracyjno-
aktywizujące seniorów

Urząd  Miejski w Gdańsku 4,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności

PFRON 868,800.00 zł

2 Akademia Kompetencji 
Społecznych

Integracja społeczna i 
aktywizacja seniorów

PFRON 9,000.00 zł

3 Młodzi Twórcy Pobudzenie kreatywności i 
twórczości dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych

Wojewoda Pomorski 2,800.00 zł
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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)

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia www.spir.org.pl

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

organizacji

Iwona Krasowska/ prezes 
zarządu/29.03.2017

Jolanta Łaukajtys /członek 
zarządu

Dorota Kaczmarska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski środek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 2

2017-07-14
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