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STOWARZYSZENIE 

po PROstu 

         
               Pracownia Rozwoju Osobistego 

 
 

Sprawozdanie merytoryczne   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. Informacje podstawowe: 
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Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie  po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego 
Adres siedziby: ul Sienkiewicza 50 A, 69-100 Słubice 
Telefon: 518 710 880 
Data rejestracji:     22.07.2010 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 
Nr KRS    0000361431 
Regon   080455310 
NIP     5981620011   
Zarząd Stowarzyszenia: 
Joanna Sierżant - Rekret -  Prezes  Zarządu   
Olga Pewniak - Kaliska -  Wiceprezes  Zarządu  
Monika Czerepok -  Sekretarz 
Agnieszka Sierżant – Ryterska - Skarbnik 
 
2. Cele statutowe: 

a. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
b. działalność terapeutyczna, 
c. działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr narodowych i tradycji, 
d. działalność charytatywna, 
e. promocja i organizacja wolontariatu, 
f. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
g. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, 
h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
i. działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań, 
j. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
k. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
l. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
m. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
 

a) prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z 
profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach, 

b) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 
logopedycznej i psychiatrycznej, 

c) organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju 
osobistego: warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, 
treningów oraz imprez kulturalnych, 

d) organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, 
muzycznych, językowych, fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i 
filmowych, 

e) organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
f) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, 

społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia, 
g) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjno –

wychowawczych, 
h) wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków 

wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii, 
i) działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną, 
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j) współpracę z mediami, 
k) opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych, 
l) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo 

– badawczej w zakresie ochrony zdrowia, 
m) współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym 

korzystanie ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami 
służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami w kraju i 
za granicą 

 
3. Działalność statutowa 

 

a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego - 
obejmowała działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
b) prowadzona była na zasadzie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 
 
I. Działalność NIEODPŁATNA: 
a) Projekt bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  "po PROstu rozwijam 
się!": konsultacje i terapia psychologiczna i pedagogiczna -  50 godz. 
 
II. Działalność ODPŁATNA: 
a) konsultacje i terapia psychologiczna – 18 godz. 
b) Projekt językowy „Z językiem w świat”: 
- kurs „Deutsch – mein neues Hobby”– 12 osób,  
- Klub Kinderland dla dzieci – 6 osób, 
- kurs „English – my new hobby!” – 11 osób, 
c) Warsztaty rozwoju osobistego w ramach projektu SOSW w Słubicach – „Świat czeka 
na cool człowieka” – 8 godz. 
d) Gimnastyka dla mam z małymi dziećmi – 7 godz. 
 
4.  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 
 

W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej. 
 
 
5. Przychody i koszty działalności 
 

• Struktura przychodów: 

Przychody z działalności statutowej 3.775,00 zł 

Składki członkowskie    2.931,62 

Darowizny: 

• Paweł Kaliski       291,00 zł 

• Katarzyna Świder                120, 00 zł 

• Zakład Energetyki Cieplnej   1.000,00 zł 

Razem    1.411,00 zł 
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Przychody finansowe          0,12 zł 
RAZEM PRZYCHODY   8.117,74 zł 

• Struktura kosztów: 

 Poniesione w 2010 roku wydatki na działalność statutową: 

• zakup materiałów   1.131,84 zł 

• wynajem pomieszczeń  1.717,19 zł 

• pozostałe koszty      306,37 zł 

KOSZTY STATUTOWE  3.155,40 zł 

Koszty administracyjne obejmują: 

• zużycie materiałów i energii    213,40 zł 

• usługi obce      467,10 zł 

(opłaty pocztowe, poligrafia, utrzymanie serwera, tabliczka informacyjna) 

• wynajem lokalu   1.420,44 zł 

• wyposażenie lokalu   1.617,38 zł 

• podróże służbowe       354,40 zł 

(udział w szkoleniach) 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE  4.072,72 zł 

RAZEM KOSZTY   7.228,12 zł 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach 

 

1.  realizacja celów statutowych  -  3.155,40 zł. 
2.  koszty administracyjne  -  4.072,72 zł. 
3.  działalność  gospodarcza  -  nie prowadzono 
4.  pozostałe  koszty  -  0,00 zł. 
 
7. Dodatkowe informacje finansowe 

 

a) wielkość zatrudnienia:  
• umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o 

dzieło – nie zatrudniano żadnej osoby 
•  umowa o współpracy wolontariackiej – 7, 

b) łączna wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: brak.  Nie 

wypłacano nagród, premii i innych świadczeń,  

c) Zarząd i członkowie innych organów stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzenia 

z tytułu pełnionych funkcji, 

d) nie udzielono żadnych pożyczek, 

e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010r.: 

BS Rzepin  rachunek nr 31 8371 0009 0006 7944 2000 0010 - 90,48 zł. 

f) brak obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, 
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g) brak nabytych nieruchomości, 

h) Stowarzyszenie posiada: komputer stacjonarny,  wyposażenie biura (meble, 

sprzęt oświetleniowy), drukarkę,  

i) wartość: aktywa: 889,62 zł. 

                      zobowiązania: 0,00 zł      

 

8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i 
samorządowe 

 

Nie wykonywano działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 
9. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 
oraz w sprawie deklaracji podatkowych 

 

Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 
 
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 
1992r. dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są 
wolne od podatku. 
Stowarzyszenie na podstawie art. 25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy  jest  zwolnione ze 
składania deklaracji CIT- 2.  
Stowarzyszenie składa deklaracje: brak 
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT. 
 
10. Informacje dotyczące kontroli zewnętrznej 
 

W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2010 nie było żadnej kontroli zewnętrznej. 
 
 

Słubice,  dnia  21.02.2011r.  
 
 
 
Sporządzili: 

 

Prezes       (-) Joanna Sierżant-Rekret 

Wiceprezes      (-) Olga Pewniak-Kaliska 

Skarbnik      (-) Agnieszka Sierżant-Ryterska 

Sekretarz      (-) Monika Czerepok 

 
 
 
 


