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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat KRAKÓW

Gmina KRAKÓW Ulica OS. UROCZE Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-954 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 123070612

Nr faksu E-mail 
sei@edukacjaemmanuel.or
g

Strona www www.edukacjaemmanuel.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01564073600000 6. Numer KRS 0000187206
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) JACEK WEIGL (PREZES)

MAREK WIŚNIEWSKI (WICEPREZES)
MICHAŁ NIKODEM (CZŁONEK ZARZĄDU)
ŁUKASZ NAUMAN (CZŁONEK ZARZĄDU
WALDEMAR BYCZYŃSKI (CZŁONEK ZARZĄDU)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

ZBIGNIEW DĘBSKI
SŁAWOMIR ILNICKI
DAWID MUSZKIET

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) pomoc w edukacji dzieci, 
2) zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół, 
3) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i 
młodzieży, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju 
intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego,
4) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1) organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych placówek 
oświatowo-wychowawczych,
2) prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego dla 
nauczycieli i rodziców,
3) powoływanie dyrektorów, zajmowanie stanowiska i wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących 
powoływania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
założonych przez Stowarzyszenie,
4) tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i 
prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania,
5) wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie artystycznej, sportowej 
i edukacji zdrowotnej,
6) wspieranie Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Samuel” w 
Warszawie,
7) rozwijanie innych form działalności, służących wzbogacaniu 
możliwości edukacyjnych,
8) świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej na 
rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych,
9)  finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych,
10) zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci,
11) poszerzanie dostępu do Internetu dla osób pokrzywdzonych 
przez los
12) współpraca z instytucjami i organizacjami, których cel i 
charakter są podobne do celów Stowarzyszenia.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Główną aktywnością Stowarzyszenia jest prowadzenie Chrześcijańskiego 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Samuel oraz pomoc w 
organizowaniu imprez dla uczniów i ich rodziców (wyjazdy ze skautami, imprezy 
integracyjne, spotkania szkoleniowe dla rodziców itp.). W roku 2011 
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja:
- 21 stycznia Stowarzyszenie pomogło przygotować uroczystość dnia babci i 
dziadka w ChSP Samuel i wraz ze Szkołą Muzyczną Missio Musica 
zorganizowało koncert na ich cześć;
- 27 stycznia SEI współorganizowało bal karnawałowy dla uczniów ze szkoły 
Samuel;
- 2 lutego Stowarzyszenie zorganizowało dla uczniów szkoły Samuel spotkanie z 
panem Leszkiem Hyndą, który opowiedział dzieciom o swoich najnowszych 
przeżyciach turystyczno-geograficznych. Tym razem o wycieczce do Maroko;
- 8 lutego Stowarzyszenie zaprosiło do szkoły Samuelu bardzo wyjątkową osobę 
- panią Krystynę Budnicką. Pani Krystyna wywodząca się z rodziny żydowskiej 
przeżyła podczas okupacji hitlerowskiej w Warszawie trudne do wyobrażenia 
chwile. Utraciła wszystkich swoich najbliższych w tragicznych okolicznościach 
okupacji, Powstania w Getcie i Powstania Warszawskiego. To przerażające 
doświadczenie niesprawiedliwości, dyskryminacji i śmierci, z którego płynie 
jednak nadzieja na przyszłość, bo pani Krystyna Budnicka opowiada o tym w 
wielu szkołach i wzbudza niezwykłe poruszenie wśród uczniów. Dzięki takim 
spotkaniom jak to młodzież ma szansę budować swój światopogląd na zdrowych 
wartościach poszanowania dla drugiego człowieka;
- 17 marca Stowarzyszenie współorganizowało święto Szkoły Samuel. 
Uczniowie w ramach uroczystości realizowali projekty edukacyjne w klasach;
- 22 marca Stowarzyszenie zaprosiło do szkoły Samuel aktorów z teatru Dar, 
którzy przygotowali dla uczniów warsztaty z chodzenia na szczudłach;
-12 kwietnia Stowarzyszenie zaprosiło do szkoły Samuel ofiologa, pana 
Mariusza Marszałka który zaprezentował uczniom wykład na temat życia wężów;
- Realizując program profilaktyczny i żywieniowy 12 kwietnia Stowarzyszenie 
przeprowadziło prelekcję dla uczniów szkoły Samuel dotycząca zasad zdrowego 
trybu życia i odżywiania;
- Co to jest prompter? Kiedy stosuje się filler? Jak słuchać wydawcy, a 
jednocześnie mówić do kamery z sensem? Jak się zostaje dziennikarzem? Na te 
i inne pytania odpowiadał 13 kwietnia zaproszony przez SEI do szkoły Samuel 
pan red. Maciej Gajek, dziennikarz pracujący w Religia.tv;
- Stowarzyszenie przygotowało spotkanie z panem Markiem Wyrozębskim, kpt. 
Straży Pożarnej, który odwiedził 14 kwietnia przedszkole Samuel. Opowiedział 
dzieciom o wyzwaniach pracy strażaka oraz dokładnie opisał swój sprzęt i strój;
- W czwartek 14 kwietnia Stowarzyszenie zaprosiło dziennikarzy Religia.tv, 
którzy nagrali z dziećmi sondę dotyczącą zagadnienia emigracji. Owocem był 
dwuminutowy materiał zaprezentowany w programie "Rozmownica";
- dzieci uczące się w prowadzonej przez Stowarzyszenie szkole zorganizowały 
akcję dobroczynną, której celem było wsparcie samotnej matki wychowującej 
dwójkę dzieci;
- 20 kwietnia stowarzyszenie współorganizowało obchody świąt Wielkiej Nocy w 
jednej z placówek Stowarzyszenia;
- 27 kwietnia ponownie zaproszony został teatr Dar, który zaprezentował 
dzieciom przedstawienie „Czarne chmury”;
- 28 Stowarzyszenie pomogło w zorganizowaniu wycieczki przedszkolaków z 
Przedszkola Samuel do jednostki straży pożarnej;
- uczniowie klasy VI prowadzonej przez Stowarzyszenie uzyskali w 
ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasisty poziom najwyższy!; 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

działalność charytatywnej
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- Stowarzyszenie realizując swoją misję edukacyjną pomogło zorganizować 
szkolne spotkanie poświęcone wspomnieniu uchwalenia Konstytucji 3 maja;
- 1 czerwca SEI zorganizowało i poprowadziło igrzyska szkolne dla uczniów 
Szkoły Podstawowej Samuel;
- 16-19 czerwca SEI zorganizowało wyjazd na tzw. Zieloną Szkołę w Borach 
Tucholskich dla uczniów z Chrześcijańskiej Szkoły Samuel;
- w czerwcu 2011 r. Stowarzyszenie przedłużyło umowę najmu całego piętra w 
szkole przy ulicy Boremlowskiej w Warszawie oraz kilku pomieszczeń na III 
piętrze dla Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel oraz 
Przedszkola Samuel;
- w sierpniu Stowarzyszenie zorganizowało konferencję dla nauczycieli, w której 
wzięło udział 55 nauczycieli z całej Polski;
- we wrześniu 2011 roku rozpoczęły się próby muzycznego zespołu 
młodzieżowego z Gimnazjum Samuel;
- 30 września stowarzyszenie zaprosiło do szkoły Samuel grupę irlandzkich 
misjonarzy, którzy z entuzjazmem opowiadali uczniom szkoły podstawowej i 
gimnazjum o kulturze i zwyczajach panujących w Irlandii Północnej. Nie zabrakło 
też pokazu tradycyjnego irlandzkiego tańca;
- 3 października Stowarzyszenie współorganizowało w jednej ze swych placówek 
pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Samuel;
- 14 października Stowarzyszenie współorganizowało Święto Edukacji 
Narodowej w Szkole Samuel;
- 19 października zorganizowało dla uczniów i nauczycieli szkoły Samuel Święto 
Plonów;
- 25 października z inicjatywy SEI udało się zaprosić gości z Oxfordu, którzy 
poprowadzili szkolenie dla dyrekcji i nauczycieli Szkoły Samuel, dotyczące 
edukacji chrześcijańskiej. Wykładowcami byli David Freeman i Len Garnham z 
Wielkiej Brytanii;
- W listopadzie SEI zakończyło projekt „Zagrajmy o sukces”, którego celem było 
zwiększenie kompetencji edukacyjnych uczniów Gimnazjum Samuel;
- SEI wydało materiały promujące projekt „Zostań Mecenasem Edukacji”, mający 
na celu gromadzenie funduszy na zakup ziemi pod budowę Chrześcijańskiego 
Centrum Edukacji;
- 5 grudnia Stowarzyszenie zaprosiło do Szkoły Samuel misjonarkę panią Violetę 
Dąbrowską, która przybliżyła dzieciom szczegóły związane z pracą misyjną w 
Rwandzie. Spotkanie ubogacone było barwną prezentacją multimedialną ze 
zdjęciami z Afryki;
- w ramach obchodów Bożego Narodzenia Stowarzyszenie współprzygotowało 
przedstawienie świąteczne, które odbyło się 20 grudnia w Chrześcijańskiej 
Szkole Samuel;
- 22 grudnia uczniowie klas I-III z prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkoły 
Samuel odwiedzili starsze panie z Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet przy ul. 
Hetmańskiej 44. Przedstawienie Bożonarodzeniowe uświetniły tradycyjne kolędy 
wyśpiewane dzieci oraz wykonane na skrzypcach przez uczniów ze Szkoły 
Muzycznej Missio Musica;
- 22 grudnia odbył się w prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkole Samuel 
kolędowy koncert uczniów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez 
nauczycieli szkoły muzycznej Missio Musica.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1099

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

W maju oraz wrześniu 2011 r. zorganizowane zostały 
Skautowskie Dni Integracyjne, których celem było zacieśnienie 
więzi pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami placówek 
prowadzonych przez stowarzyszenie. 25 września SEI wraz z 
Royal Rangers Polska współorganizowało Skautowski Dzień 
Integracyjny, który odbył się w Parku Młociny.
W lipcu 2011 r. Stowarzyszenie przeprowadziło remont sal i 
korytarzy w Chrześcijańskim Przedszkolu, Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum Samuel.
W sierpniu 2011 r. SEI współorganizowało wraz ze 
Stowarzyszeniem „Odpowiedzialni” wakacyjny wyjazd dla 150 
osób.
13 października SEI wydało nowy numer magazynu „Samuelek” 
opisujący działalność Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum Samuel w roku szkolnym 2010/11;

Stowarzyszenie ufundowało 63 stypendia dla uczniów 
Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum Samuel, których rodziców nie 
stać na opłacenie czesnego.
Jak co roku SIĘ organizowało bezpłatne zajęcia teatralne, 
plastyczne, majsterkowania oraz informatyczne, zajęcia z tańca, 
zajęcia SKS dla dzieci z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej 
„Samuel” i Niepublicznego Przedszkola „Samuel w Warszawie, a 
także dla Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel.
Stowarzyszenie współpracuje z placówkami edukacyjnymi w 
Oxfordzie (szkoły Stowarzyszenia Christian School  Trust) oraz ze 
Stowarzyszeniem ACSI w Budapeszcie i Seminarium 
Teologicznym w Uppsali (Szwecja).

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.52.Z

85.60.Z

88.89.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Chrześcijańskie Przedszkole Samuel Warszawa 73

2 Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel Warszawa 89

3 Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel Warszawa 37

4 Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids Warszawa 50
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i jednego 
gimnazjum.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10 Z

85.20 Z

85.31.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 2 628 795,44 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 339 080,62 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 203 652,90 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 47 888,12 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 31 640,86 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 230 049,12 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 230 049,12 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 115 416,05 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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6 384,55 zł

2 700,00 zł

106 331,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 148,39 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 76 566,60 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 31 640,86 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Ogólne działania statutowe, głównie na stypendia edukacyjne dla dzieci; tworzenie i 
wspieranie placówek edukacyjnych

31 640,86 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 289 167,43 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

5 289,75 zł 5 289,75 zł

1 950 073,74 zł 26 351,11 zł

0,00 zł

332 856,16 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

947,78 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Środki z 1% przekazane na Chrześcijańską Szkołę Podstawową im. Króla Dawida w 
Poznaniu

4 215,35 zł

2 Środki z 1% przekazane na Chrześcijańską Szkołę Podstawową i Gimnazjum „Arka” we 
Wrocławiu

476,30 zł

3 Środki z 1% przekazane na Niepubliczne Przedszkolu „Kołłątajek” w Krotoszynie 598,10 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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

48,0 osób

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)

32,0 etatów

47,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

23,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 9 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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)

0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

45,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

18,00 osób

5,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

5,00 osób

e) inne osoby 17,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1 052 446,94 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

888 692,16 zł

0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 163 754,78 zł

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

1 052 446,94 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 052 446,94 zł

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

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1 827,16 zł

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

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

3 521,22 zł

10. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Waldemar Byczyński - Członek Zarządu / 11-07-2012 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2011-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 1 918 836,43 2 580 758,93

I. Składki brutto określone statutem 1 030,00 6 384,55

II. Inne przychody określone statutem 1 917 806,43 2 574 374,38

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 008 006,95 1 339 080,62

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 876 705,09 1 203 652,90

3 Pozostałe przychody określone statutem 33 094,39 31 640,86

B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 811 621,86 1 955 363,49

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

0,00 5 289,75

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

1 811 621,86 1 950 073,74

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

107 214,57 625 395,44

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00

1,751 577,28Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 25 621,61 47 888,12

946,033,10Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 28 001,38 87 400,60

Sporządzono dnia

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA
31-954 KRAKÓW
OS. UROCZE 14 
0000187206

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 180 461,40 332 856,16

134 490,6981 800,28Usługi obce2

74 040,0722 697,78Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

26 270,4332 057,84Amortyzacja5

10 399,3713 334,12Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 2 570,00 255,00

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 32,52 148,39

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-49 173,08 339 628,01

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) -49 173,08 339 628,01

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

0,000,00Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Anna Koszutska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Jacek Weigl

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJA DODATKOWA

I

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
Główna i jedyna siedziba Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja znajduje się przy  ul. Łukaszczyka 32 02-
781 Warszawa.

2. Podstawowy przedmiot działalności: PKD 9133 
Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym była działalność statutowa w 
zakresie edukacji.

3. Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja jest zarejestrowane przez:  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,                 
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Data wpisu: Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja zostało zarejestrowane w dniu 12.01.2004 a status 
organizacji pożytku publicznego uzyskało w dniu 13.04.2004. Do Urzędu Skarbowego Stowarzyszenie zostało 
zgłoszone 12.02.2004.

Numer w ewidencji: 0000187206

Numer Regon: 015640736

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja:

Byczyński Waldemar — członek Zarządu
Nauman Łukasz — członek Zarządu
Weigl Jacek A. — Prezes Stowarzyszenia
Nikodem Michał. — członek Zarządu
Wiśniewski Marek — członek Zarządu 

5. Cele statutowe:

a) pomoc w edukacji dzieci,
b) zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół,
c) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży, oraz tworzenie warunków ich pełnego 
rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego,
d) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.

6. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011
 
7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co 
najmniejprzez okres  12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie 
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 

8. Przyjęte zasady (Polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów ( w tym amortyzacji), 
pomiar wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

8.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (DZ. U. z 2002 roku, Nr 76, poz.694) ,,Ustawa”.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka zwolniona jest z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w 
kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

8.2. Środki trwałe.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. Koszty poniesione po wprowadzeniu 
środka trwałego do użytkowania jako koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik 
finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
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Środki trwałe są amortyzowane liniowo.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej  to znaczy poniżej 3.500,00 odnoszone są w koszty 
jednorazowo.

8.3. Należności krótkoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

8.4. Środki pieniężne wycenione są według wartości nominalnej.

8.5. Rozliczenia międzyokresowe
Dotyczą kosztów rozliczanych w czasie ,takich jak: ubezpieczenia majątkowe, remonty.
     . Przychody przyszłych okresów dotyczą zapłaconego z góry czesnego oraz projektu CHCE.

8.6. Zobowiązania krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.
II
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Aktywa trwałe .
1.1.Rzeczowe aktywa trwałe
      
Nazwa grupy   Stan na 
składników    początek                                            Przemiesz-                 Stan na koniec 
majątku        roku obrot.   Aktualizacja   Przychody   czenia        Rozchody  roku obrotowego
trwałego

Urządzenia      50.163,01                       13.166,00   -152,26                       63.176,75
techniczne  

Środki
transportu     170.613,10                                                               170.613,10

Pozostałe        16.507,05                                                                   16.507,05
środki trwałe

Umorzenie-amortyzacja

Stan na                                 Amortyzacja  Inne                   Stan na            Stan na             Stan na
początek roku   Aktualizacja   za rok            zmniejszenia(-)   koniec roku       początek roku    koniec roku
obrotowego                                               zwiększenia(+)    obrotowego      obrotowego       obrotowego
                                                                                                          netto                 netto
  27.805,53                     2.819,45                    30.624,98  22.357,48         32.551,77
112.335,40            21.854,16                         134.189,56  58.277,70         36.423,54
    6.500,42                     1.444,56                      7.944,98   10.006,63           8.562,07

Wartości niematerialne i prawne: 3.818,43 w całości umorzone.

1.2.Inwestycje długoterminowe.

           Obligacje 135                 3.344.327,72

2. Aktywa obrotowe

2.1. Należności krótkoterminowe

           Rozrachunki z odbiorcami     201     1.130,00
           Pozostałe rozrachunki          249     3.072,00
           Kucje i depozyty                  250     4.459,77
                           Razem:                         7.531,77  
           Razem należności                           8.661,77

2.2 Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasach                        45.445,76
                                     kasa ZFŚS          16.458,60
              na rachunkach bankowych          78.276,56
              rachunek ZFŚS                         50.563,30
                                          Razem:       190.744,22

2.4.Rozliczenia międzyokresowe

Ubezpieczenie majątkowe, domeny, prenumeraty    13.368,62

RAZEM AKTYWA OBROTOWE :                    212.774,61
SUMA AKTYWÓW:                                   3.634.639,71

III
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3. Pasywa
 
3.1. Kapitały własne na które składa się kapitał statutowy utworzony z zysków lat ubiegłych powiększony o 
wynik finansowy roku bieżacego wynosi 526.173,06

3.2..Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

Debet na rachunku bankowym     132         2,34

Z tytułu podatków:                  -PIT             5.933,00
                                             -PIT8A              33,00
                                             -CIT                167,00
                                              ZUS           25.041,59
                               Razem podatki:          31.174,59

Pozostałe rozrachunki
       - z pracownikami              230             20.444,87
                                              234              1.405,15
                                              249            12.665,90

RAZEM ZOBOWIĄZANIA                             65.692,94

Fundusze specjalne ZFŚS                           67.021,90
Przychody przyszłych okresów  641        2.975.751,81
Razem zobowiązania i rezerwy               3.108.466,65
SUMA PASYWÓW:                                 3.634.639,71

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporządzono w wersji uproszczonej.

     Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat

1.Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów.

Przychody
         Rok bieżący          2.580.758,93
         Rok poprzedni       1.918.836,40
Na przychody składały się czesne, wpisowe, dotacje  i sponsoring oraz 1% darowizny

2.Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji dla stowarzyszeń.

3.W danym roku obrotowym kontynuowano działalność  z roku poprzedniego.

4.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego.

Wynik finansowy – nadwyżka przychodów nad kosztami              338.272,01

Niezrealizowane różnice kursowe ujemne                                          + 0,61
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania                                    +7.138,54
Dochód wykazany w CIT 8                                                        345.411,16
Dochody wolne od podatku dochodowego
na podstawie art.17ust.1ustawy                                                338.272,01                                                             
                                                                                  
Podstawa opodatkowania                                                              7.139,00
Podatek dochodowy                                                                     1.356,00  

6. Zyski i straty nadzwyczajne w omawianym okresie nie wystąpiły.

7. Firma zatrudniała na dzień 31.12.2011  48  osób  na umowę o pracę.
IV
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Sporządzono dnia:2012-06-24

VII
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BILANS
sporządzony na dzień: 2011-12-31

2011-01-01 2011-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 90 641,81 3 421 865,10

II. Rzeczowe aktywa trwałe 90 641,81 77 537,38

0,000,00Należności długoterminoweIII.

0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 233 328,07 199 405,99

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00

12 271,27Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 221 056,80

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0,00 0,00

Sporządzono dnia:

Anna Koszutska Jacek Weigl

3 344 327,720,00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

8 661,77

190 744,22

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA
31-954 KRAKÓW
OS. UROCZE 14 
0000187206

1 Środki pieniężne 221 056,80 190 744,22

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00

Aktywa razem 332 088,26 3 634 639,71

A. Fundusze własne 189 215,05 526 173,06

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 238 388,13 187 901,05

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -49 173,08 338 272,01

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 338 272,01

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -49 173,08 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 873,21 3 108 466,65

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 73 649,01 132 714,84

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

2 Inne zobowiązania 73 649,01 65 692,94

3 Fundusze specjalne 0,00 67 021,90

III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 69 224,20 2 975 751,81

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 69 224,20 2 975 751,81

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 118,38 13 368,62

Pasywa razem 332 088,26 3 634 639,71
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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