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Strona główna Profil Sprawozdania Wyloguj

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020

Zapisz Wyjdź Drukuj

Baza Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego

Zalogowany użytkownik: 0000175850            wersja: 17.7.8.21007

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

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony:

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

I. Dane 1-3 II. Dane 4-5

Akapit

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA W 
ZGIERZU 3 MAJA 41 95-100 ZGIERZ ZGIERZ ŁÓDZKIE

LICZBA ZNAKÓW: 118/400

Akapit

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

LICZBA ZNAKÓW: 57/250

Akapit

Sprawozdanie obejmuje okres: 01.01.-31.12.2020 r.

LICZBA ZNAKÓW: 49/70

Czcionka: A A+ A++
Kontrast: A A A A
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BILANS

Beata Chrzanowska

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

95-100 ZGIERZ
3 MAJA 41 
0000175850

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 8 628,09 12 812,40

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 628,09 12 812,40

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 8 628,09 12 812,40

PASYWA

A. 8 628,09 12 812,40

I. Fundusz statutowy 7 200,23 7 200,23

II. 0,00 827,86

III. 1 427,86 0,00

IV. Zysk (strata) netto 0,00 4 784,31

B. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 8 628,09 12 812,40

Data zatwierdzenia: 2021-03-22

2021-06-11



Rachunek zysków i strat

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Beata Chrzanowska

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I 

95-100 ZGIERZ
3 MAJA 41 
0000175850

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 117 005,52 54 882,21

I. 14 418,00 17 576,60

II. 0,00 0,00

III. 102 587,52 37 305,61

B. 115 577,66 50 097,90

I. 12 036,20 12 250,00

II. 0,00 0,00

III. 103 541,46 37 847,90

C. 1 427,86 4 784,31

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 0,00

H. 1 427,86 4 784,31

I. 0,00 0,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1 427,86 4 784,31

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 427,86 4 784,31

Data zatwierdzenia: 2021-03-22

2021-06-11



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

Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego, natomiast na majątek składają się środki pieniężne w banku i w kasie. Stowarzyszenie nie
inwestuje, nie posiada też zapasów, należności, ani papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych długoterminowych, ani krótkoterminowych zobowiązań. Nie występują także rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych okresów.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań dotyczących udzielonych gwarancji, poręczeń i innych związanych z działalnością statutową.

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

Przychody z działalności statutowej  razem:                                                        54 882,21

Przychody z nieopłatnej dział. Pożytku publicznego                                           17 576,60

W tym:

Dział. Pożytku publicznego  1% dotacje celowe – P. Gorzycki                                                12 239,50                                

Pozostałe przychody  1%  podatku                                                                                            5 337,10

Przychody pozostałej dział. Statutowej                                                                  37 305,61

W tym:       

Projekt: licho nie śpi….- słowiańskie motywy                                                                          36 752,35

Składki członkowskie                                                                                                                      12,00

Darowizny celowe   ( Kostiuchnówka)                                                                                          500,00

Darowizny                                                                                                                                       41,26

 

                      Projekt „ licho nie śpi….- słowiańskie motywy – opis szczegółowy

Przychody

Projekt: licho nie śpi….- słowiańskie motywy                                                                         36 752,35

koszty

Projekt: licho nie śpi….- słowiańskie motywy                                                                        36 752,35

Koszty działań-                                                                                                                      14 127,99

Koszty upowszechniania rezultatów -                                                                                     7 236,39

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-11



Koszty specjalne -                                                                                                                 15 387,97

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej  razem:                                                                 50 097,90

Koszty nieodpłatnej dział. pożytku publicznego   P. Gorzycki                           12 250,00

Koszty pozostałej dział. Statutowej                                                                       37 837,90

W tym:

 Darowizny celowe  (Kostiuchnówka, cmentarze)                                                                       820,00

 Projekt: licho nie śpi….- słowiańskie motywy                                                                        36 752,35

Usługi bankowe                                                                                                                           275,55

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2020 roku darowizny uzyskaliśmy przede wszystkim z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, a także na cel pomocy finansowej
dla Centrum Dialogu Kostiuchnówka. Uzyskane fundusze pozwoliły wspomóc osobę niepełnosprawną, a także ośrodek na Wołyniu, który w
czasie pandemii przeżywał duży kryzys finansowy. Jego działalność służy rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie ochrony
prawdy historycznej. Nie organizowaliśmy tzw. „Złotej Matury”, gdyż 50 lat temu nie było absolwentów szkoły z powodu ówczesnej reformy
edukacyjnej. Pandemia udaremniła również nasze kontakty towarzyskie i koleżeńskie. Adresatami naszej aktywności byli w tym okresie
głównie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu i związane z nimi środowisko. Otrzymaliśmy bowiem, kolejny
raz, dzięki udanej aplikacji, dotację z PURWM ze środków MEN na organizację młodzieżowego projektu przeprowadzonego w formie online,
który w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji i promocji naszych działań statutowych.      

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%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłaty pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 17 576,60                    zł, w tym 12 239,50 zł to były wpłaty
celowe na rzecz Przemysława Gorzyckiego, a pozostałe – 5 337,10 zł na cele statutowe. Zostały one wydatkowane przez Stowarzyszenie
następująco:

1) przekazanie kwoty 12 250,00 zł na rzecz osoby niepełnosprawnej - Przemysława Gorzyckiego (kwota pozyskanych środków na ten cel
12 239,50);

2) przyznanie nagrody „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH im. Ireneusza Ziętka”, która jest nagrodą pieniężną fundowaną przez
Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica dla absolwenta, który uzyska najwyższy wynik (powyżej 90%) z egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym. W tym roku nagrodę w wysokości 600 zł otrzymała Alicja Konofalska, która uzyskała wynik 92%
z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;

3) dotacja dla TPZ na renowację grobów nauczycieli (100,00).

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

Kondycja finansowa Stowarzyszenia jest zadowalająca, osiągnęliśmy po raz kolejny nadwyżkę wpływów nad wydatkami: 4.784,30 zł.

Data sporządzenia: 2021-03-18

Data zatwierdzenia: 2021-03-22

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-11



Beata Chrzanowska
Beata Baszczyńska-Misztal, Marek Beker, Adam Zamojski, Anna
Idczak, Małgorzata Łodwig-Makowska, Małgorzata Dzierbicka,
Jarosław Gorzycki, Witold Kaczmarek, Jarosław Szopa

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-11



Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego za rok 2020

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-11

Kraj          POLSKA

Gmina ZGIERZ

Powiat ZGIERSKI

Ulica 3 MAJA Nr domu 41 Nr lokalu 

Kod pocztowy 95-100 Poczta ZGIERZ Nr telefonu 661693661

Nr faksu 427190804 E-mail beata.bmisztal@gmail.com Strona www http://www.staszic.zgierz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2003-10-13

2006-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47320673200000 6. Numer KRS 0000175850

Funkcja Wpisany do KRS

prezes TAK

Marek Beker wiceprezes TAK

Adam Zamojski wiceprezes TAK

Anna Idczak skarbnik TAK

Makowska
sekretarz TAK

TAK

TAK

Witold Kaczmarek TAK

TAK

ZGIERZU

2021-06-11 1



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

publicznego

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Marciniak
Rewizyjnej

TAK

Marek Kwiatkowski
Rewizyjnej

TAK

Jacek Olczak
Rewizyjnej

TAK

absolwentów z roku 1970 (reforma edukacyjna). 

2020

1 600 Najlepszy z najlepszych
92% z j. 

angielskiego;
2. przygotowanie wniosku aplikacyjnego do PURWM (luty 2020), uzyskanie dotacji i realizacja pierwszego 

2003 2020). Honorowy 

lokalnej prasie i TV Centrum;
3 12.250

1% podatku dochodowego;
4 720
5 100

EDUinspiracje 2020 Celem konkursu, 

od nas
2019 roku, m.in. przez uczniów I 

w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

120

2

2021-06-11 2



3.2. 

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1., na 

organizacja 

nie

sprawozdawczym

Lp.

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1
1% podatku dochodowego jest przeznaczana na 

celowa na rzecz Przemka Gorzyckiego) oraz innym 

wnioskiem do Stowarzyszenia.

W realizacji polsko Licho nie 

2

temu, m.in. propagowanie akcji renowacji grobów 
nauczycieli na zgierskim cmentarzu. Na ten cel 

Najlepszy z najlepszych im. Ireneusza 

poziomie rozszerzonym 92% z j. angielskiego.

3
powiecie zgierskim, w formie online 

2021-06-11 3



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

1. Informacja o przychodach organizacji

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

4.2. 

Lp.

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

2021-06-11 4



4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1

2 ufundowanie nagrody "Najlepszy z najlepszych"

3

 w okresie sprawozdawczym

W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

2021-06-11 5



1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

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

104 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

7 osóbsprawozdawczym

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym

2021-06-11 6



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

projektu kulturowego na 

2020 Celem konkursu, organizowanego przez 

(nominowany przez 

duchowo.

pomoc. 

numer naszego konta: 65 8783 0004 0027 0432 2000 0001.

lub imiona i nazwiska osób 

organizacji

Anna Idczak

Lp Liczba kontroli

2021-06-11

IX. Dodatkowe informacje

2021-06-11 7


