
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

sprawozdania zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Aktywa:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku
pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie
przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży
netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

1. Materiały - cena zakupu
2. Towary – cena wytworzenia

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub
spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i
zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Pasywa:

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutem Stowarzyszenia i zasadami praw polityki rachunkowości. W pozycji bilansowej wpływ ma również wynik finansowy za okres
sprawozdawczy, jak również za lata ubiegłe
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Data sporządzenia: 2019-04-04

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Aldona Rybkowska Andrzej Witek

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

Imię i nazwisko 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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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-04-04

Aldona Rybkowska

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

Andrzej Witek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 37 601,15 451 259,21

I. Zapasy 22,00 22,00

II. Należności krótkoterminowe 5 954,03 7 428,39

III. Inwestycje krótkoterminowe 31 625,12 443 808,82

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 37 601,15 451 259,21

PASYWA

A. Fundusz własny -20 900,78 140 562,86

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 24 250,92 -20 909,99

IV. Zysk (strata) netto -45 151,70 161 472,85

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 501,93 310 696,35

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 54 734,61 301 618,33

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 767,32 9 078,02

PASYWA razem 37 601,15 451 259,21

Data zatwierdzenia: 2019-03-29
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-04-04

Aldona Rybkowska

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

Andrzej Witek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 2 301 238,42 3 417 439,13

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 127 739,42 3 166 041,63

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 173 499,00 251 397,50

B. Koszty działalności statutowej 2 346 422,57 3 256 222,41

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 339 512,27 3 255 939,61

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 6 910,30 282,80

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -45 184,15 161 216,72

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -45 184,15 161 216,72

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 26,40

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 67,05 302,59

L. Koszty finansowe 34,60 72,86

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -45 151,70 161 472,85

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -45 151,70 161 472,85

Data zatwierdzenia: 2019-03-29
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, na dzień
31 grudnia 2018 roku:
a) Darowizny : osoby fizyczne 14 559,00 zł, osoby prawne 625,00 zł
b) Wpisowe : 12 050,00 zł
c) Dotacje ; 2 873 294,35 zł
d) Pozostałe ; 228 864,10 zł
e) Przychody Szkoła Podstawowa ; 235 197,50 zł
f) Przychody Gimnazjum; 16 300,00 zł
g) Wpłaty 1% ; 6 446,30 zł
h) Dofinansowanie PFRON ; 28 350,00 zł
i) Rada Rodziców ; 1 852,88 zł
j) Przychody z operacji finansowych ; 302,59 zł
k) Pozostałe przychody operacyjne: 26,40 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

informacje o strukturze kosztów, na dzień 31 grudnia 2018 roku. W rachunku zysków
i strat to przedstawione koszty w rozbiciu na rodzaje poniesionych kosztów zgodnie
z zapisami w ustawie o rachunkowości. Natomiast w informacji dodatkowej
przedstawiono poniesione koszty zgodnie z przeznaczeniem kosztów poniesionych do
realizacji celów statutowych:
a) Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ; 1 973782,12 zł
b) Koszty Gimnazjum ; 249,24 zł
c) Koszty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ; 89 916,08 zł
d) Niepubliczna szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi; 701 991,30 zł
e) Koszty administracji Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja 467 209,87 zł
f) Koszty finansowe ; 72,86 zł
g) Przekazana darowizna ; 22 800,00 zł
h) Koszty bankowe: 282,80 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 0,00 złotych

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
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podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłaty 1% ; 6 446,30

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Wpłata 1% przechodzi na następny rok obrachunkowy 2019.

Data sporządzenia: 2019-04-04

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Aldona Rybkowska Andrzej Witek

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

Imię i nazwisko 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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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat 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.org 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

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

Andrzej Witek Prezes Stowarzyszenia 
Edukacyjnego Integracja

TAK

Agnieszka Witek Członek Zarządu TAK

Dorota Jarnecka Członek Zarządu TAK

Maciej Jarnecki Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Weigl Komisja Rewizyjna TAK

Beniamin Sawicki Komisja Rewizyjna TAK

Anna Kacprowicz Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Główne cele statutowe Stowarzyszenia: 
1) pomoc w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych i 
opiekuńczych,
3) działalność w zakresie kształcenia ustawicznego,
4) działalność opiekuńczo-wychowawcza,
5) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz 
tworzenie warunków ich   
     pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i 
duchowego,
6) działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
7) promocja i organizacja wolontariatu oraz prowadzenie działalności o 
charakterze charytatywnym,
8) aktywizacja społeczna osób starszych,
9) działalność kulturalna, w tym: rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 
kultury narodowej, 
     realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na 
rzecz rozwoju społecznego 
     i kulturalnego,
10) upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz 
organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób 
niepełnosprawnych,
11) promocja wartości etycznych w sferze publicznej,
12) upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i 
młodzieży,
13) promocja wartości rodzinnych,
14) upowszechnianie kultury i edukacji zdrowotnej,
15) działania wspomagające rozwój kościołów, misji, wspólnot oraz 
społeczności lokalnych, w tym mniejszości narodowych, wspieranie 
inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
16) działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków i 
sympatyków Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych placówek 
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, zakładów 
kształcenia, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych, studiów 
podyplomowych, edukacji domowej i edukacji poprzez Internet,
2) prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego dla 
nauczycieli i rodziców,
3) tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac 
podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania, sportu i rekreacji, 
artystycznej oraz pomocy społecznej,
4) prowadzenie poradnictwa w zakresie funkcjonowania systemu oświaty 
oraz tworzenia jego nowych form,
5) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
edukacji, oświaty i wychowania,
6) wspieranie inicjatyw i podejmowanie działań na rzecz edukacji i 
rehabilitacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem 
ludzi zdrowych, a także wspierania inicjatyw i działań w dziedzinie kultury 
zdrowotnej,
7) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością 
intelektualną),
8) prowadzenie działań związanych z integrowaniem dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z dziećmi 
i młodzieżą zdrową,
9) uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych 
przez Unię Europejską,
10) propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej,
11) zbieranie środków i świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i 
edukacyjnej na rzecz osób ubogich, potrzebujących i pokrzywdzonych, w 
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tym szczególnie dla dzieci,
12) finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci ubogich i sierot oraz dla 
dzieci szczególnie uzdolnionych,
13) tworzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych,
14) edukację artystyczną i kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 
prowadzenie szkół artystycznych i zespołów artystycznych,
15) promocję i animację społecznej aktywności kulturalnej, organizację 
imprez kulturalnych, wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa 
w kulturze,
16) gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych,
17) organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, kongresów, 
szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, odczytów, wykładów, wystaw, 
koncertów oraz innych przedsięwzięć, w tym poświęconych 
współczesnym problemom kultury, sztuki, nauki, edukacji, oświaty, 
wychowania 
i turystyki,
18) opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących 
działalności edukacyjnej 
i społeczno-kulturalnej,
19) animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w 
szczególności z krajami Unii Europejskiej,
20) wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno - kulturalnej 
sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności,
21) tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-
kulturalnym,
22) współdziałanie z ośrodkami komunikacji społecznej,
23) promocję i prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach 
sportu dla osób w różnych kategoriach wiekowych,
24) organizację zawodów i  innych imprez sportowych oraz uczestnictwo 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje 
sportowe,
25) promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu 
fair play,
26) organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry 
instruktorsko-trenerskiej 
i sędziowskiej oraz udział w takich samych formach zajęć organizowanych 
przez inne organizacje sportowe,
27) organizowanie obozów wypoczynkowych, obozów sportowych, 
wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe oraz 
organizowanie festynów,
28) upowszechnienie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i 
krajoznawstwa,
29) prowadzenie działalności na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży 
i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
30) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz 
organami administracji państwowej 
i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, 
krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
31) wspieranie działań społeczności lokalnych służących krzewieniu 
kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku 
dzieci i młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych 
art.4 ust. l Ustawy o działalności pożytku publicznego,
32) udzielanie finansowego  i merytorycznego wsparcia inicjatywom, 
kościołom, misjonarzom, organizacjom o podobnych celach działających w 
kraju i za granicą,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

BRAK

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

190

8

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główną działalnością Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży w warunkach 
indywidualnego podejścia, dostosowanych do aktualnych możliwości psychofizycznych każdego dziecka oraz tworzenia 
warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego poprzez organizowanie, prowadzenie i 
wspieranie własnych placówek edukacyjnych, a w szczególności:
1. Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel”, os. Urocze 14, Kraków,
2. Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel”, os. Urocze 14, Kraków,
3. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel”, os. Urocze 14, Kraków.
Stowarzyszenie świadczyło usługi doradcze w zakresie zakładania nowych placówek edukacyjnych. Prowadzi działalność 
charytatywną poprzez organizowanie pomocy i aktywnego wsparcia w zakresie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej na 
rzecz osób ubogich, potrzebujących i pokrzywdzonych, w tym szczególnie dzieci. Prowadziło działania związane z 
integrowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą zdrową. Stowarzyszenie finansowało nagrody i 
stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, prowadziło poradnictwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, pomagało w 
organizowaniu imprez dla uczniów i ich rodziców, a także udzielało wsparcia merytorycznego, kadrowego, finansowego dla 
dyrektora prowadzącego placówki oświatowe. Członkowie Zarządu uczestniczyli w zebraniach Rad Rodziców oraz Rad 
Pedagogicznych prowadzonych szkół i na bieżąco wspierało osoby potrzebujące w tym środowisku. Stowarzyszenie realizowało 
projekty. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są zbieżne z celami stowarzyszenia.

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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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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W szczególności w dziedzinach: edukacji, 
oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i 
sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu, działalność wydawnicza, 
szkoleniowa, w zakresie edukacji i 
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w 
tym osób niepełnosprawnych, działalność 
szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób 
pokrzywdzonych, bezrobotnych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz działalność konsultacyjna, doradcza i 
promocyjna. Stowarzyszenie prowadzi 
szkoły niepubliczne, do których uczęszczają 
dzieci na podstawie umów cywilno-
prawnych, z których wynika, że rodzice 
ponoszą koszty związane z edukacją, 
wychowaniem i opieką ich dzieci.

85.20.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.  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

w szczególności w dziedzinach: działalności 
charytatywnej, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, działalności wspomagającej 
rozwój społeczności lokalnych, edukacji, oświaty 
i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
działalność wydawnicza, szkoleniowa, w zakresie 
edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 
osób niepełnosprawnych, działalność 
szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób 
pokrzywdzonych,  bezrobotnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz działalność 
konsultacyjna, doradcza i promocyjna.

85.20.Z 0,00 zł
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6 446,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 3 417 768,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 166 041,63 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 302,59 zł

e) pozostałe przychody 251 423,90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 609,00 zł

2.4. Z innych źródeł 3 384 712,82 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

12 050,00 zł

14 559,00 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 -89 897,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 256 295,27 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

3 255 939,61 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

72,86 zł

0,00 zł

282,80 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
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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)

44 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)

32,70 etatów

18 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

0 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

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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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 1 786 999,53 zł

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

1 786 999,53 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)

7 750,00 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)  

4 800,00 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

1 577 612,25 zł

1 577 612,25 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 209 387,28 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 786 999,53 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

12 000,00 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)

brak

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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

4 800,00 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

2 987,90 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Andrzej Witek Data wypełnienia sprawozdania

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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