
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina KWIDZYN

Powiat KWIDZYŃSKI

Ulica 11 LISTOPADA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość KWIDZYN Kod pocztowy 82-500 Poczta KWIDZYN Nr telefonu 55-279-58-73

Nr faksu E-mail 
rekrutacja@psw.kwidzyn.edu
.pl

Strona www www.sas.free.ngo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-05-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000307471

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

Strzała-Osuch Katarzyna Prezes TAK

Jędrzejczak Jarosław Vice- Prezes TAK

Pawłowska Beata 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

Strzała Krystyna Przewodnicząca TAK

STOWARZYSZENIE "AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stała współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnymi i innymi organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca z Powiślańską Szkołą Wyższą 
w zakresie promocji i upowszechniania ideii "uczenia się przez całe życie" w formie realizacji 
seminariów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2013 w m-cu Maju  jak co roku 
zorganizowano Święto Studentów JUWENALIA  finansowane w części przez Urząd Miasta Kwidzyn. 
Poprzez takie działania mamy możliwość ukazania pozytywnych elementów kształcenia , nie tylko w 
drodze studiowania ale również przez zabawę i integrację. Odbyły się liczne turnieje piłki nożnej Szkół 
Wyższych, konkursy, przemarsz studentów PSW wraz z paradą motocykli, występy kabaretów, występy 
zespołów regionalnych. Poczęstunek sponsorowany dla mieszkańców Kwidzyna.  
Stowarzyszenie w porozumieniu z Powiślańską Wyższą Szkołą w Kwidzynie świadczyło usługę 
edukacyjną na rzecz studentów w m-cu styczniu i lutym 2013r Dużym osiągnięciem Stowarzyszenia w 
roku 2013 było opracowanie i druk podręcznika zawierającego raport końcowy z realizacji efektywności 
projektu "Rozwój potencjału dydaktycznego Ateneum- Szkoły Wyższej"27 października 2013r. 
Powiślańska Szkoła Wyższa wraz z Urzędem Miasta Kwidzyn, Siauliai State College na Litwie oraz 
Stowarzyszeniem Aktywne Społeczeństwo zorganizowała międzynarodową konferencję naukową 
„Oblicza dobrobytu”.Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących 
dobrobytu społecznego, poglądy na temat sposobów pomiaru dobrobytu i jego konsekwencji 
społecznych i gospodarczych. Celem konferencji było przyczynienie się do zwiększenia integracji 
środowisk naukowych i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu. Stąd podczas 
tegorocznej, trzeciej edycji (program Konferencji) zaprezentowano m.in. poglądy na temat szans i 
zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z „plagą dobrobytu”  i szerzeniem 
się chorób cywilizacyjnych.Tegoroczną konferencję otworzyła sesja plenarna. Cieszymy się, że udało się 
nam gościć tak znakomitych gości i cenionych specjalistów z dziedziny ekonomii  i medycyny. 
Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy ukazywał oblicza dobrobytu z 
perspektywy ekonomicznej (makro i mikroekonomiczne przejawy dobrobytu).  (bezpieczeństwo 
żywieniowe i choroby cywilizacyjne). 
Poziom tegorocznej polemiki był bardzo wysoki. W dyskusji zabrali głos specjaliści    z uczelni krajowych 
i zagranicznych. W porównaniu z zeszłymi latami liczba panelistów znacznie się zwiększyła, wrosła także 
liczba gości. Rosnące zainteresowanie widać było także po liczbie słuchaczy. Z dumą możemy 
powiedzieć, iż „Oblicza dobrobytu” z roku na rok przyciągają więcej zainteresowanych. Tegoroczna 
edycja okazała się być pod tym względem rekordową.  Pełne sale seminarzystów utwierdziły nas w 
przekonaniu, że formuła konferencji jest interesująca, trafna i mim
 Pod koniec dnia odbyła się dyskusja panelowa – „Oblicza do o wielu wystąpień ciągle niewyczerpana. 
Podsumowując, konferencja okazała się wielkim sukcesem. To ogromnie nas cieszy, bo dzięki temu 
wiemy, iż idziemy w dobrym kierunku i trafnie rozwijamy ideę rozpoczętą trzy lata temu.  Już dziś 
zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną odsłonę.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 73,398.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 63,398.76 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 10,000.16 zł

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

działalność wspomagająca 
edukację, wydawanie 
czasopism i pozostałych 
peridyków , badanie rynku i 
opinii publicznej

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 253.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 494.90 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

52,756.65 zł

0.00 zł

11,959.38 zł

10,000.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

1 Leczenie i rehabilitację chorego dziecka 58.10 zł

2 nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w Święto Studentów JUWENALIA 436.80 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 10,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

74,716.03 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 74,716.03 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

11.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

20.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 38,101.75 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 38,101.75 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,731.89 zł

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

2,572.25 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

organizacji

Katarzyna Strzała-Osuch - Prezes
09-07-2014r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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