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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 

(W wersji uproszczonej) 

I – dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a także 
informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach statutowych 
i sposobach realizacji celów statutowych), 

Stowarzyszenie  Integracja przy SP 43 we Wrocławiu 

ul. Grochowa 36-38 53-424 Wrocław  

o Data wpisu do KRS: 07 styczeń 2009 r.  

o Data uzyskania statusu OPP: 07 styczeń 2009 r. 

o Numer KRS : 0000321059 (Sąd Rejonowy Wrocław–Fabryczna) 

o REGON: 020913430 

o NIP: 894-29-70-228 

W roku 2018 i w  dniu sporządzenia sprawozdania, w skład Zarządu Stowarzyszenia, zgodnie 

z wpisami do KRS wchodzili: 

Ewa Cichecka – Mertuszka od stycznia 2018 roku, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu,  

Arleta Holutiak od stycznia 2018 roku pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu, 

Katarzyna Całkowska od stycznia 2018 roku, pełniąca funkcję Skarbnika, 

Jolanta Agnieszka Waliś od stycznia 2018 roku, pełniąca funkcję Sekretarza. 

 

W roku 2018 oraz na dzień sporządzenia sprawozdania, Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, 

zgodnie z wpisami do KRS, stanowili: 

Agnieszka Tubis pełniąca funkcję Członka Komisji, 

Krzysztof Jakub Stefański pełniący funkcję Członka Komisji od stycznia 2018, 

Elżbieta Halina Borowiec pełniąca funkcję Członka Komisji od stycznia 2018. 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa, medyczna i rehabilitacyjna 

dzieciom. 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

1. Wspieranie i organizowanie działalności integracyjnej na rzecz dzieci.  

2. Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym, ich rodzinom i opiekunom 

we wszystkich sferach życia. 

2. Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowanie i rozwijanie 

nowych form rehabilitacji. 

3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 
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4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. 

5. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia 

na poszczególnych etapach edukacji. 

6. Kształcenie w zakresie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie zajęć dodatkowych 

i pozalekcyjnych  

8.   Zakup pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych.  

9. Pozyskiwanie sponsorów. Pozyskiwanie i fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych. 

10. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów 

statutowych. 

11. Organizacja, wspieranie i finansowanie zajęć integracyjnych, rekreacyjnych i turystycznych 

obejmujących turnusy rehabilitacyjne, turnusy integracyjne, spotkanie, obozy, wycieczki, zimowy 

i letni wypoczynek . 

12. Inspirowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie 

rehabilitacji psychoruchowej, leczeniu farmakologicznemu chorób oraz integracji społecznej. 

13. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. 

14. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, 

terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, świetlic terapeutycznych.  

15. Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych 

celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie 

szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności. 

16. Nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i instytucjami. 

17. Promocja, organizacja i współpraca z wolontariatem. 

18. Organizacja imprez charytatywnych, aukcji, koncertów  i zbiórek publicznych.  

 

Sposoby realizacji celów statutowych. 

Stowarzyszenie realizowało zadania w zakresie: 

1. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

2. działalności na rzecz integracji, 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

4. poprawy warunków kształcenia, 

5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na rzecz dzieci i młodzieży, 

na wniosek osób zainteresowanych, po rozpatrzeniu tych wniosków przez Zarząd i podjęciu 

stosownych uchwał, lub prowadziło działania statutowe z własnej inicjatywy, na podstawie uchwał 

podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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II – charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
(m.in. opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba odbiorców działań, informacje 
o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację), 

 

Opis głównych działań prowadzonych przez organizację: 

Działania Stowarzyszenia skierowane są, na rzecz społeczności uczniów i rodziców dzieci 

uczęszczających do Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławiu, a po reformie szkolnictwa, od września 2017 

roku, do uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 we Wrocławiu oraz wygaszanego Gimnazjum przy tej 

szkole.  

 
Działalność Stowarzyszenia w 2018 r. obejmowała: 

 zakup i przekazanie do sal lekcyjnych w SP 43 oraz Gimnazjum, 13 ekranów projekcyjnych; 

 dofinansowanie organizacji Osiedlowego Przeglądu Dziecięcych Form Artystycznych 

Trzymajmy się Razem”; 

 Dofinansowanie uroczystości szkolnej „Dzień Europejski” – nagrody w konkursie; 

 dofinansowanie nagród za udział w szkolnym konkursie „Świat wokół nas”; 

 dofinansowanie organizacji II etapu międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla klas 5 i 6 pt. 

„Młodzi Odkrywcy”; 

 dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły (transport lub pobyt); 

 dofinansowanie V Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej dla Najmłodszych o puchar Dyrektora 

SP 43. 

 dofinansowanie realizacji programu pobytu dzieci z Niemiec w Polsce, w ramach wymiany 

polsko-niemieckiej; 

 zakup zeszytów korespondencyjnych wraz z naklejkami z logo Stowarzyszenia dla wszystkich 

dzieci w SP nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka; 

 dofinansowanie organizacji dnia „Śniadanie daje MOC” dla klas 0-3 SP nr 43; 

 zakup nagród - książek dla dzieci z SP nr 43 na zakończenie roku szkolnego 2017/2018; 

 dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych SP 43. 
 

Odbiorcami działań Stowarzyszenia są głównie uczniowie i absolwenci szkoły Podstawowej Nr 43 

i  Gimnazjum nr 50. Liczba uczniów Zespołu Szkół sięgała w 2018 roku 600 osób. 

W roku 2018 Stowarzyszenie prowadziło jedynie działalność nieodpłatną pożytku publicznego. 

 

III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje 
o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach 
działania organizacji również z podziałem na rodzaje), 
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W roku 2018 Stowarzyszenie pozyskało przychody z działalności statutowej zakwalifikowane 
do przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.  

Przychody Stowarzyszenia dzielą się na następujące tytuły: 

Rodzaj przychodów Kwota za r. 2017 
w zł 

Kwota za r. 2018 
w zł 

Udział w przychodach 
ogółem 

wpływy z 1% 11 134,10 7 504,50 78% 

wpływy z darowizn  4 332,50 792,80 8% 

składki członkowskie 1 630,00  1 310,00 14% 

Razem 17 096,60  9 607,30 100% 

W 2018 roku Stowarzyszenie pozyskało kwotę 7 504,50 zł zł wpływów z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Saldo z lat poprzednich wynosiło 11 140,67 zł.  

Stowarzyszenie wydatkowało pozyskane środki  z 1% w następujący sposób: 

Rodzaj wydatków z konta Kwota za rok 
2017 w zł 

Kwota za rok 
2018 w zł 

Struktura 
wydatków 

zakup wyposażenia sal lekcyjnych  2 516,72 - - 

dofinansowanie konkursów 1 303,85 1 713,01 36% 

dofinansowanie wycieczek i zielonych 
szkół 1 642,50 

 
2 105,00 44% 

dofinansowanie zajęć edukacyjnych i 
pomocy dydaktycznych 1 450,90 

 

56,40 1% 

dofinansowanie terapii i rehabilitacji 
dzieci 2 600,46 

 
900,00 19% 

Razem 9 514,43 4 774,41 100% 

Na zakończenie roku 2018, pozostała kwota 13.870,76 zł, z tyt. niewydatkowanych wpływów z 1%. 

Wydatki w kwocie 956,40 zł z w/w, to zapłaty za faktury z roku 2017, ujęte w kosztach r.2017. 

W kosztach roku 2018 ujęto faktury wystawione w roku 2018, ale opłacone w styczniu 2019 w 
kwocie 2560,11 zł, stanowiącej na dzień bilansowy zobowiązanie wobec dostawców towarów i 
usług z tytułu terapii i rehabilitacji dzieci.  

Łącznie koszty poniesione ze środków 1% wyniosły w 2018 roku 6.378,12 zł. 
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W roku 2018 Stowarzyszenie poniosło koszty działalności statutowej zakwalifikowane 

do kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.  

Koszty działania Stowarzyszenia dzielą się na następujące tytuły: 

Rodzaj kosztów Kwota r. 

2017 w zł 

Kwota za 
rok 2018 w 
zł 

Udział w 
kosztach 
ogółem 

zakup wyposażenia sal lekcyjnych  7 786,52 2 358,30 23% 

dofinansowanie konkursów 1 303,85 1 809,01 18% 

dofinansowanie wycieczek i 

zielonych szkół 1 642,50 

 
2 105,00 21% 

dofinansowanie zajęć edukacyjnych 

i pomocy dydaktycznych 1 450,90 

 
- - 

terapia i rehabilitacja dzieci 2 600,46 2 464,11 24% 

koszt usług księgowych i 

administracyjnych 2 503,58 

 
693,30 7% 

promocja stowarzyszenia 677,66 792,74 7% 

Razem 17 965,47  10 222,46 100% 

W tym 6 378,12 zł , dotyczyło kosztów ze  środków 1%. 

IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie 
przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także 
korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach 
nieruchomości Skarbu Państwa), 

Stowarzyszenie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie 

art. 17, ust.1 ustawy o PDOP, dla dochodów przeznaczonych a niewydatkowanych, na cele statutowe.  

V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje 
o pracownikach, członkach i wolontariuszach), 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie liczyło 
na dzień 31.12.2018 r. 16 członków. 

VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem 
na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia 
wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru), 

W roku 2018 Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych pracowników ani nie wypłaciło wynagrodzeń. 

VII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację 
publiczną w okresie sprawozdawczym  (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych przez 
samorząd oraz administrację rządową), 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w Stowarzyszeniu żadne dotacje od administracji publicznej 

VIII – informacja o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym, w Stowarzyszeniu nie wystąpiły kontrole.  

IX – dodatkowe informacje 
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W roku 2018 Stowarzyszenie prowadziło swoją działalność w oparciu o środki finansowe otrzymane 

z 1% podatku, ze składek członkowskich i od darczyńców. Wszelkie podejmowane działania 

i inicjatywy były zgodne z jego statutem. 

Konto Stowarzyszenia Integracja jest prowadzone przez Bank Pekao SA I Oddział we Wrocławiu. 

Numer rachunku: 801240 1994 1111 0010 2298 3777. 

Wrocław, data sporządzenia: 27.03.2019,  

Zarząd Stowarzyszenia: 

Ewa Cichecka-Mertuszka - Prezes Zarządu 

Arleta Holutiak – Wiceprezes Zarządu 

Sporządził sprawozdanie: Katarzyna Całkowska – Skarbnik 

Jolanta Waliś – Sekretarz 


