
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina SANOK

Powiat SANOCKI

Ulica JANA III SOBIESKIEGO Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość SANOK Kod pocztowy 38-500 Poczta SANOK Nr telefonu +48 601625381

Nr faksu E-mail renatagromek@interia.pl Strona www www.ekonomik.sanok.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-12-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18044730700000 6. Numer KRS 0000332172

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

Renata Gromek prezes TAK

Janusz Rudy wiceprezes TAK

Renata Słyszyk sekretarz TAK

Wojciech Jodłowski skarbnik TAK

Agata Wójcik członek 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

Grażyna Chytła członek TAK

Elżbieta Siwiecka członek TAK

Małgorzata Chomiszczak członek TAK

STOWARZYSZENIE "SANOCKI EKONOMIK"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

1. Dwa razy w roku, przed świętami Bożego Narodzenia oraz świętami Wielkanocnymi zorganizowaliśmy zbiórkę 
żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Komisja złożona z zarządu Stowarzyszenia oraz z 
wychowawców klas i pedagoga szkolnego wytypowała uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 
dla których z zebranej żywności zrobiono paczki. Łącznie zrobiono 21 paczek, z zebranych 170 kilogramów 
żywności. 
2. Kontynuowana była działalność polegająca na ufundowaniu stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów. W 
2018 roku komisja w składzie zarządu stowarzyszenia oraz wychowawców szkoły wytypował jedną uczennicę 
osiągającą dobre wyniki w nauce i wyróżniającą się aktywną pracą na rzecz szkoły w samorządzie uczniowskim oraz 
w dziedzinie kształcenia zawodowego (udział w pokazach, prezentacjach, konkursach gastronomicznych).
3. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano i sfinansowano całodniowy spływ kajakowy dla chętnych uczniów. Wzięło w 
nim udział 20 uczniów wraz z opiekunami.
4. Ufundowano nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, osiągających świadectwo z wyróżnieniem.
5. Stowarzyszenie dofinansowało koszt wyjazdu uczniów na Olimpiadę wiedzy Hotelarskiej (etap okręgowy) oraz 
Olimpiadę Wiedzy Logistycznej (etap ogólnopolski). Były to w zależności od potrzeb koszty przejazdu, posiłków i 
noclegu dla uczniów zakwalifikowanych do danego etapu tych olimpiad.
6. Stowarzyszenie wzięło udział w organizacji Dni Otwartych Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Stowarzyszenie 
dofinansowało całość organizacji działań podczas imprezy, a członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w 
przygotowaniu imprezy. Były to prezentacje dla uczniów niższych etapów organizacyjnych (szkoły podstawowe i 
gimnazja) umiejętności zawodowych uzyskiwanych przez uczniów podczas nauki szkolnej oraz pokaz umiejętności z 
zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. W Dniach Otwartych wzięło udział około 400 uczniów z powiatów: 
sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego.
7. Stowarzyszenie wsparło organizację rekolekcji szkolnych, fundując posiłek dla uczestników rekolekcji.
8. Po raz kolejny Stowarzyszenie zorganizowało wysyłkę paczek dla polskich dzieci w Żytomierzu na Ukrainie. 
Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do nauki języka polskiego, książki w języku polskim, przybory piśmiennicze i 
biurowe oraz artykuły żywnościowe. W sumie wysłano 2 paczki po 20 kilogramów.
9. Stowarzyszenie sfinansowało koszt poczęstunku podczas wernisażu prac plastycznych naszych uczniów, 
zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku przez samorząd uczniowski naszej szkoły i MDK.
10. Stowarzyszenie dofinansowało oraz wsparło organizacyjnie konkurs gastronomiczno-hotelarski dla uczniów 
niższych etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum) powiatu sanockiego. Zakupiono produkty 
gastronomiczne, gadżety niezbędne do przeprowadzenia konkurencji.
11. Przez cały rok prowadzono akcję informowania o działaniach Stowarzyszenia, akcję pozyskiwania sponsorów, 
współpracowników i darczyńców.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

800

1
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność charytatywnej Dwa razy w roku, przed świętami Bożego Narodzenia 
oraz świętami Wielkanocnymi zorganizowaliśmy zbiórkę 
żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. 
Komisja złożona z zarządu Stowarzyszenia oraz z 
wychowawców klas i pedagoga szkolnego wytypowała 
uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej, dla których z zebranej żywności zrobiono 
paczki. Łącznie zrobiono 21 paczek, z zebranych 170 
kilogramów żywności. Do akcji włączyła się cała 
społeczność szkolna - nauczyciele i uczniowie. 
Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem 
szkolnym składali wnioski do zarządu stowarzyszenia o 
wsparcie konkretnych osób, wraz z uzasadnieniem. 
wnioski te zostały zatwierdzone przez zarząd.
Po raz kolejny Stowarzyszenie zorganizowało wysyłkę 
paczek dla polskich dzieci w Żytomierzu na Ukrainie. 
Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do nauki języka 
polskiego, książki w języku polskim, przybory 
piśmiennicze i biurowe oraz artykuły żywnościowe. W 
sumie wysłano 2 paczki po 20 kilogramów.

366,07 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Ufundowano stypendium naukowe. Komisja w składzie 
zarządu stowarzyszenia oraz wychowawców wytypował 
jedną uczennicę osiągającą dobre wyniki w nauce i 
wyróżniającą się aktywną pracą na rzecz szkoły. 
Stowarzyszenie dofinansowało koszt wyjazdu uczniów 
na Olimpiadę wiedzy Hotelarskiej (etap okręgowy) oraz 
Olimpiadę Wiedzy Logistycznej (etap ogólnopolski). 
Stowarzyszenie wzięło udział w organizacji Dni 
Otwartych Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Stowarzyszenie 
dofinansowało całość organizacji działań podczas 
imprezy, a członkowie Stowarzyszenia czynnie 
uczestniczyli w przygotowaniu imprezy. Były to 
prezentacje dla uczniów niższych etapów 
organizacyjnych umiejętności zawodowych 
uzyskiwanych przez uczniów podczas nauki szkolnej oraz 
pokaz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczo-
matematycznych. W Dniach Otwartych wzięło udział 
około 400 uczniów z powiatów: sanockiego, leskiego, 
bieszczadzkiego, brzozowskiego.
Stowarzyszenie wsparło organizację rekolekcji szkolnych, 
fundując posiłek dla uczestników rekolekcji.
Stowarzyszenie sfinansowało koszt poczęstunku podczas 
wernisażu prac plastycznych naszych uczniów, 
zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Sanoku przez samorząd uczniowski naszej szkoły i MDK.
Stowarzyszenie dofinansowało oraz wsparło 
organizacyjnie konkurs gastronomiczno-hotelarski dla 
uczniów niższych etapów edukacyjnych (szkoła 
podstawowa, gimnazjum) powiatu sanockiego.

3 149,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 943,62 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 943,62 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1 089,62 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 wg klasyfikacji PKD, 
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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 811,26 zł

3 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie zorganizowało i 
sfinansowało całodniowy spływ kajakowy dla chętnych 
uczniów. Spływ odbył się rzeką San, z Sanoka do Tyrawy 
Solnej. Kajaki zostały wypożyczone od profesjonalnej 
firmy zajmującej się tego typu działaniami. Został 
również wynajęty profesjonalny przewodnik z 
uprawnieniami, ze względu na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom. W spływie kajakowym wzięło 
udział 20 uczniów wraz z nauczycielami pełniącymi nad 
nimi opiekę. Po spływie uczniowie otrzymali posiłek i 
wzięli udział w ognisku przygotowanym przez 
organizatorów.

450,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 254,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 204,03 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5 557,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

253,30 zł

0,00 zł

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.

1 WYPŁACONE STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR W SANOKU 3 149,00 zł

2 OPŁATY BANKOWE 30,00 zł

3 SPŁYW KAJAKOWY ZORGANIZOWANY DLA UCZNIÓW ZS 1 W SANOKU 450,00 zł

4 NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA UCZNIÓW ZS 1 W SANOKU ORAZ TARGI UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 
SZKOŁY.

575,03 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 867,64 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 - dodatkowo podać 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

38 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 
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)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Renata Gromek
Janusz Rudy
Renata Słyszyk
Wojciech Jodłowski

Agata Wójcik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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