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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica PRZYJAŹNI Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-314 Poczta LUBLIN Nr telefonu 81-441-34-36

Nr faksu 81-441-34-36 E-mail zsst.andersen@wp.pl Strona www www.szkolyandersena.lublin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00417291000000 6. Numer KRS 0000055713

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

Agata Żerdzicka prezes TAK

Wiesław Regulicz vice prezes TAK

Przemysław Płoszczak sekretarz TAK

Paweł Kawka 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

Monika Sochal członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Ewa Zięba członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Anna Kolaszyńska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. STEFANA BATOREGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Nadrzędnym celem Towarzystwa Oświatowego im. Stefana Batorego jest 
wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza 
osób niepełnosprawnych, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw 
społecznych dotyczących oświaty i wychowania oraz prowadzenie 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe to:
- stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki oraz stymulacja 
ich rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego
- wspomaganie w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów mających 
trudności w procesie uczenia się potrzebującym pomocy
- wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci, pomaganie uczniom w 
przejmowaniu odpowiedzialności za dalszy rozwój osobowy, w tym 
kształcenie
- umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobywania wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie własnych placówek oświatowych tj. Społecznej 
Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena, Społecznego 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena 
- współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i działania są 
zbliżone do celu Towarzystwa Oświatowego im. Stefana Batorego
- popularyzację wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania poprzez 
konferencje, spotkania, szkolenia
- prowadzenie poradnictwa dla nauczycieli i rodziców w zakresie 
funkcjonowania systemu szkolnego dla uczniów ze specyficznymi 
problemami w procesie uczenia się
- zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
oświaty i wychowania uczniów ze specyficznymi problemami szkolnymi
- rozwijanie innowacyjnych form działalności służących wzbogaceniu 
możliwości edukacyjnych uczniów
- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne działania podejmowane przez Towarzystwo Oświatowe im. Stefana Batorego to przede wszystkim prowadzenie trzech 
niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych tj. Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej 
im. H. Ch. Andersena, Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży, w tym uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz młodzieży niepełnosprawnej. Szkoły prowadzą 
działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz działalność terapeutyczną i profilaktyczną. Funkcja terapeutyczna realizowana jest 
poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak logoterapia, trening umiejętności 
społecznych TUS, rewalidacja, arteterapia, teatroterapia, terapia pedagogiczna, biofeedback, zajęcia artystyczne. Jednocześnie 
szkoły w ramach indywidualizacji procesu kształcenia podejmują zadania w zakresie wspomagania rozwoju uczniów szczególnie 
uzdolnionych poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz zajęcia sportowe. Szkoły również 
zwłaszcza gimnazjum i liceum prowadziły doradztwo zawodowe dla uczniów oraz organizowały wyjścia i wycieczki edukacyjne 
(krajoznawczo-historyczne, przyrodnicze, patriotyczne, kulturalne).Wykonując zadania dydaktyczno-wychowawczo-
terapeutyczne nauczyciele i wychowawcy w celu realizacji głównych zadań szkół wybrali programy nauczania gdzie głównym 
kryterium doboru były zgodność z podstawą programową oraz możliwości i potrzeby psychofizyczne uczniów. Kierując się tymi 
zasadami nauczyciele i terapeuci opracowali wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ich podstawie zostały opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno-
Terapeutyczne uwzględniające zarówno mocne jak i słabsze strony każdego ucznia. Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny 
wyznaczał w jakiego rodzaju zajęciach uczeń uczestniczył. W porozumieniu z rodzicami zajęcia te były prowadzone w naszych 
placówkach. Poza zajęciami specjalistycznymi prowadzone były zajęcia dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w 
ramach wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Wyznaczone rodzaje zajęć uwzględniały zalecenia zawarte w opinii z 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opracowanego programu działań nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów opracowali indywidualne dostosowania form i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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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)

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

150

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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) 2 544 225,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 017,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 510 288,59 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie trzech szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych tj. 
Społecznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej im. H. CH. Andersena, 
Społecznego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena. 
Przedmiotem odpłatnej działalności 
stowarzyszenia jest działalność statutowa 
polegająca na wzbogacaniu możliwości 
edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym 
zwłaszcza osób niepełnosprawnych, 
wspieranie i pomoc dla uczniów mających 
specyficzne trudności w procesie uczenia 
się wynikające z różnych dysfunkcji. 
Przedmiotem działalności jest także uczenie 
i rozwijanie zachowań społecznych dzieci z 
autyzmem oraz rozwój i poszerzenie wiedzy 
i umiejętności ucznia zdolnego. Funkcja 
terapeutyczna realizowana jest poprzez 
zajęcia dostosowane do potrzeb 
indywidualnych uczniów, tak aby wyrównać 
lub zminimalizować deficyty i ich dysfunkcje 
rozwojowe . Szkoły prowadzone przez 
stowarzyszenie oprócz działalności 
edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej 
dla dzieci i młodzieży szkolnej zajmują się 
także poradnictwem i organizowaniem 
szkoleń dla nauczycieli, rodziców i 
opiekunów.

91.11.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
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d) przychody finansowe 0,08 zł

e) pozostałe przychody 29 918,88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 141 056,46 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 3 339,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 017,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 399 151,09 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

2 399 151,09 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:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 017,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -32 323,75 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 542 613,74 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

2 542 612,34 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,40 zł

0,00 zł

0,00 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

46 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)

44,80 etatów

10 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 948 428,43 zł

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

1 948 428,43 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)  

3 827,44 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)  

0,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 763 659,31 zł

1 489 659,31 zł

- nagrody

- premie

2 000,00 zł

26 000,00 zł

- inne świadczenia 246 000,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 184 769,12 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 948 428,43 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

Pracownicy  stowarzyszenia to nauczyciele, terapeuci oraz 
pracownicy administracyjni zatrudnieni w poszczególnych  
placówkach oświatowych prowadzonych przez organizację 
tj. Społecznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej im. H. 
Ch. Andersena, Społecznym Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym im. H. Ch. Andersena. Stowarzyszenie 
jako organ prowadzący nie jest pracodawcą w rozumieniu 
przepisów kodeksu pracy.

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 Prowadzenie Społecznej 
Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej im. H. Ch. 
Andersena w roku szkolnym 
2018/2019 - szkolnictwo 
podstawowe

Nadrzędnym celem przyznanej 
dotacji oświatowej jest 
realizacja celów i zadań 
niepublicznej placówki 
oświatowej o uprawnieniach 
szkoły publicznej wynikających z 
przepisów prawa oświatowego. 
Realizacja szkolnych programów 
nauczania na poszczególnych 
szczeblach oraz programów 
profilaktyczno-wychowawczych. 
Wyrównywanie szans uczniów 
ze specyficznymi problemami w 
nauce szkolnej poprzez 
finansowanie zajęć 
terapeutycznych. Zapewnienie 
środków na utrzymanie i 
funkcjonowanie szkoły.

Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty 
i Wychowania

1 748 067,14 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

6 783,22 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) 

2 Prowadzenie Społecznego 
Gimnazjum im. H. Ch. 
Andersena w roku szkolnym 
2018/2019 - szkolnictwo 
ponadpodstawowe

Głównym celem przyznanej 
dotacji oświatowej jest 
realizacja celów i zadań 
placówki niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej 
wynikających z przepisów 
prawa oświatowego. Realizacja 
szkolnych programów nauczania 
na poszczególnych szczeblach 
oraz programów profilaktyczno-
wychowawczych. 
Wyrównywanie szans uczniów 
ze specyficznymi problemami w 
nauce szkolnej poprzez 
finansowanie zajęć 
terapeutycznych. Zapewnienie 
środków na utrzymanie i 
funkcjonowanie gimnazjum.

Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty 
i Wychowania

326 771,16 zł

3 Prowadzenie Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Ch. Andersena w roku 
szkolnym 2018/2019 - 
szkolnictwo 
ponadgimnazjalne

Celem przyznanej dotacji 
oświatowej jest realizacja celów 
i zadań placówki niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej 
wynikających z przepisów 
prawa oświatowego. Realizacja 
szkolnych programów 
dydaktyczno-wychowawczo-
profilaktycznych na 
poszczególnych szczeblach 
nauczania.Wyrównywanie szans 
uczniów ze specyficznymi 
problemami w nauce szkolnej 
poprzez prowadzenie zajęć o 
charakterze terapeutycznym. 
Zapewnienie środków na 
utrzymanie i funkcjonowanie 
liceum.

Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty 
i Wychowania

315 107,61 zł

4 Dotacja celowa na 
sfinansowanie zakupu 
podręczników, materiałów  
edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych.

Zaopatrzenie placówek 
oświatowych tj.  szkół 
podstawowych i gimnazjów w 
niezbędne podręczniki szkolne, 
materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe.

Jednostka Samorządu terytorialnego 
M. Lublin

9 205,18 zł

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Borkowska-Wrona główny 
księgowy stowarzyszenia Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-09
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