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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDYNIA

Powiat GDYNIA

Ulica UL. MORSKA Nr domu 207 Nr lokalu 10

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-222 Poczta GDYNIA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
podwspolnymniebem@gmail.com

Strona www www.podwspolnymniebem.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-08-07

2018-10-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36220217000000 6. Numer KRS 0000570261

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

Ewelina Grądzka Prezes Zarządu TAK

Marta Skrzypkowska Skarbnik 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

Sonia Mielczarek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bogna Pazderska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adam Popiołkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "POD WSPÓLNYM NIEBEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowo-technicznych;
2) Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i 
sportowej;
3) Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk ścisłych, ze 
szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych;
4) Promocja i realizacja idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy;
5) Budzenie wrażliwości społecznej na piękno i wartość środowiska 
naturalnego i na potrzebę umiejętnego w nim funkcjonowania;
6) Budzenie ciekawości świata i zdarzeń w nim zachodzących;
7) Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans społecznych 
obszarów słabiej rozwiniętych;
8) Rozwijanie różnorodnych form aktywności społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej;
9) Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w 
zakresie celów Stowarzyszenia;
10) Promocja polskich osiągnięć naukowych w kraju i na świecie;
11) Wzrost atrakcyjności województwa pomorskiego, w tym w 
szczególności Gdyni jako regionu interesującego dla naukowców i 
inżynierów;
12) Stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania 
wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i 
społecznych;
13) Promocję kreatywnego myślenia oraz edukację w zakresie 
wykorzystywani a innowacyjnych technik tj. design thinking;
14) Wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz promowanie ekonomii 
społecznej.
15) Praca na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wyjazdów terenowych, 
szkoleń, warsztatów i konferencji oraz innych imprez kulturalno – 
edukacyjnych;
2) Współpracę z placówkami naukowymi i edukacyjnymi, oraz instytucjami 
i organizacjami państwowymi i społecznymi działającymi w podobnym 
zakresie w kraju i zagranicą oraz współpraca z osobami fizycznymi;
3) Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych w 
organizowanych akcjach popularyzujących zdobycze astronomii i dziedzin 
pokrewnych;
4) Edukację w zakresie nauk ścisłych i wskazywanie ciekawych obszarów 
ich zastosowań;
5) Organizowanie imprez turystycznych, sportowych i wypraw naukowych 
o tematyce m.in. astronomicznej, filozoficznej, naukowej i innej;
6) Prowadzenie, wspieranie, analizowanie obserwacji astronomicznych;
7) Propagowanie idei badań kosmicznych oraz osiągnięć w zakresie 
astronomii amatorskiej i zawodowej wśród społeczności;
8) Pomoc przy konstruowaniu oraz zakupie sprzętu astronomicznego;
9) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
10) Współpracę z mediami;
11) Realizację projektów, w tym również finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych;
12) Utrzymywanie internetowego serwisu naukowego;
13) Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia;
14) Prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w 
zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki, itp.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W ramach działalności w Polsce (wszystkie zajęcia były bezpłatne dla uczestników)
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Styczeń 2021

• Filozofia dla dzieci on-line – Światowy Dzień Logiki, 14.01.2021- „Alicja w krainie snów”, prow. E. Grądzka

Luty 2021
• Rocznicowe spotkanie filozoficzne dla dzieci! – „O ambicji”, 21.02.2021- W pierwszą rocznicę założenia Akademii Młodego 
Filozofa im. Kazimierza Twardowskiego, prow. E. Grądzka
• Zajęcia on-line dla dzieci – Ćwiczenia  z myślenia – zorganizowane we współpracy z Fundacją CoderDojo Polska
• W czasie ferii zimowych przeprowadziliśmy zajęcia dla sześciolatków w Goręczynie. Tematykę astronomii i robotyki połączył 
Mars, układ słoneczny, misje kosmiczne, roboty i łaziki marsjańskie. (zajęcia bezpłatne)

Marzec 2021
• Filozofia dla dzieci on-line – w rocznicę śmierci S. Lema, „Trzej elektrorycerze”, 27.03.2021, prow. E. Grądzka

Kwiecień 2021
• Filozofia dla dzieci on-line – Lego-logos, 24.04.2021, prow. E. Grądzka
• Stowarzyszenie włączyło się w realizację projektu edukacyjnego Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach o dzikich zapylaczach. 
Zorganizowaliśmy lekcję przyrodniczą w terenie i razem z dziećmi zbudowaliśmy hotel dla owadów, który stanął w Ostrzycach 
nad rzeką Radunią.

Maj 2021
• Filozofia dla dzieci on-line – „Lustereczko powiedz przecie”, 30.05.2021, prow. E. Grądzka

Maj 2021 – listopad 2021
Realizacja projektu „Klub Astro-robotyczny KIROBO”, współfinansowanie ze środków Powiatu Kartuskiego, finansowanie w 
wysokości 3020 zł. 

W ramach realizacji zadania odbyło się 10 spotkań dla dzieci poświęconych tematyce astronomii (w miesiącach maj-czerwiec-
lipiec- sierpień) oraz 10 spotkań poświęconych robotyce i elektronice (wrzesień-październik-listopad). 
14 października odbyło się wydarzenie podsumowujące – wieczorek astronomiczny z udziałem uczestników zajęć i ich rodzin.

W zajęciach z astronomii brała udział grupa do 10 do 12 osób, stałych uczestników. 
Zajęcia trwały w zależności od pory roku i zaangażowania uczestników – od 1,5 godziny do 3 godzin jednorazowo.

Zajęcia z astronomii odbywały się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie: 
Tematyka zajęć obejmowała:
- budowę księżyca i podróże człowieka na księżyc (makieta księżyca), 
- łaziki marsjańskie i eksploracja Marsa, poszukiwanie wody na Marsie, ewolucja Wszechświata, 
- zajęcia plastyczne inspirowane zdjęciami galaktyk z teleskopu Hubbla, 
- budowa i obsługa teleskopów,
- obserwacje nocnego nieba i praca z mapą nieba, program astronomiczny Stellarium, sondy kosmiczne i życie astronautów na 
stacji ISS
(budowanie modelu stacji), 
- proporcje i planety w układzie słonecznym.

Zajęcia z robotyki odbywały się w sali biblioteki „Nasza chata” w Kiełpinie 
oraz w sali ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie.
Zajęcia były prowadzone na zakupionych z projektu elementach i zestawach do nauki elektroniki oraz częściach i modułach 
robotów Korobo.
Dzieci uczyły się podstaw elektroniki i budowy prostych układów elektronicznych oraz programowania robotów na 
podstawowym poziomie. Grupa bardziej zaawansowana zbudowała prostego robota. Na zajęciach korzystaliśmy także z 
teleskopów, komputerów i drukarki 3D.

Wieczorek astronomiczny
W dniu 14.10 w sali biblioteki w Kiełpinie odbyło się wydarzenie mające charakter wieczorku astronomicznego oraz zajęć 
edukacyjnych.
W programie wieczorku była wystawa zdjęć z realizacji projektów Stowarzyszenia w krajach byłego ZSRR oraz prelekcja o 
dziedzictwie astronomicznych Jedwabnego Szlaku, który poprowadziła pani Ewelina Grądzka. Pokazaliśmy także krótki film 
dokumentalny nagrany w dawnym centrum astronomicznym Wschodu – Samarkandzie. Na stanowisku robotycznym dzieci 
tworzyły układy elektroniczne i
prezentowały robota zbudowanego podczas zajęć z robotyki. Odbyła się także prezentacja programu astronomicznego 
Stellarium oraz krótkie zajęcia z astronomii dla dzieci i rodziców. Na koniec odbył się quiz wiedzy w którym nagrodami były 
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książki i zestawy elektroniczne. Wydarzenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Na gości czekał poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w  ławkach. 

Realizacja zadania oparta była w większości na działaniach wolontariuszy. Wszystkie zajęcia i działania były realizowane 
nieodpłatnie przez członków i sympatyków stowarzyszenia. Zajęcia z astronomii prowadziły: Ewelina Grądzka i Marta 
Skrzypkowska. Zajęcia z robotyki prowadzili pan Janusz Bicki oraz Jakub Rachoń.

Listopad 2021

• W budynku dworca w Somoninie odbyły się 6.11.2021 warsztaty dla młodzieży „Wszyscy kłamią – Jak nie dać się nabrać na 
fake-newsy”, który poprowadził Wiktor Nowak.

• Filozofia dla dzieci on-line – „Ryzykowne Marzenie”  w 126 rocznicę powstania Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 15.11.2021, 
prow. E. Grądzka

Grudzień 2021
• Filozofia dla dzieci on-line – Gdzie jest muzyka?, prow. E. Grądzka, 7.12.2021

W ramach działalności za granicą:

Zrealizowano zaległe projekty z 2020 roku, wstrzymane z powodu pandemii COVID-19:

Finansowanie z „Program RITA-przemiany w regionie”, którego operatorem jest Fundacji Edukacja dla Demokracji ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
"Pod tadżyckim niebem", 01.06.2019 do: 30.09.2021, 59 998,00 zł
Projekt dotyczył Tadżykistanu w którym zrealizowano pierwsze 4-dniowe szkolenie w 2019 r. z podstaw astronomii i 
nowoczesnych, aktywnych metod prowadzenia kółek astronomicznych przy współpracy z University of Central Asia dla 10 
nauczycieli z GBAO oraz innych obszarów kraju ,a następnie z powodu trudności związanych z pandemią COVID- 19, z ponad 
rocznym opóźnieniem zrealizowano 3dniowe szkolenie z wilajetu taszkienckiego . W ramach działania przekazano 10 szkołom 
wybranym do projektu teleskopy marki Sky Watcher 114/900 eq 1 oraz program komputerowy 10Stellarium. W 10 szkołach 
powstały kluby astronomiczne, które realizowały metodologię przekazaną na szkoleniach. Podniesiono kompetencje nauczycieli 
oraz partnera lokalnego zarówno z podstawowej wiedzy astronomicznej jak i z standardów pracy w projektach i współpracy 
międzynarodowej oraz zarządzania środkami.
"Pod uzbeckim niebem", 01.06.2020 do: 30.09.2021, 59 990,00 zł
Projekt dotyczył Uzbekistanu w którym, pomimo trudności związanych z pandemią COVID- 19, zrealizowano 5dniowe szkolenie 
dla 21 nauczycieli z wilajetu taszkienckiego z podstaw astronomii i nowoczesnych, aktywnych metod prowadzenia kółek 
astronomicznych. W ramach działania przekazano też 9 szkołom wybranym do projektu teleskopy o i powstały w nich kluby 
astronomiczne. Podniesiono kompetencję i wiedzę nauczycieli oraz partnera lokalnego. Dodatkowo, przygotowano materiały 
uzupełniające do szkolenia w postaci dwóch filmików instruktażowych: 1 o obserwatorium astronomicznym w Samarkandzie, 
Uzbekistan a drugi o możliwości wykorzystania metody filozofowania z dziećmi do zajęć z astronomii. Poza tym, przygotowano 5
 dodatkowych wykładów z astronomii wraz z zestawem testów do nich, które uzupełniły dotychczasowy materiał przygotowany 
we wcześniejszym projekcie i udostępniony jako kurs e-learningowy na platformie Moodle pod adresem 
https://podobshchimnebom.moodle.org
"Astronomy for development of civil competencies of schoolchildren II", 01-09-2019 do: 30-09-2021, 39 996,50 zł
Projekt realizowany w Kirgistanie i zgodnie z założeniami przeszkolono nauczycieli z podstaw astronomii i aktywnych metod 
nauczania w trakcie dwóch szkoleń. Pierwsze, 4-dniowe, odbyło się jeszcze jesieniom 2019 roku, natomiast drugie, 3-dniowe, w 
związku z pandemią COVID-19 zostało przeniesione na wrzesień 2021 r. W projekcie udział wzięło 7 nauczycieli reprezentujących 
7 szkół z różnych regionów Kirgistanu jak miejscowości Shopokov oraz Sokuluk , czujski region (północ); z miasta Biszkek oraz z 
południaz Kara Suu (Osz), Kyzyl Koshchu (Osz), Batken i Buzhum (Batken) co stawiło istotny element projektu i dotarcie do 
różnych środowisk. Dodatkowo, dzięki partnerom lokalnym udało się nawiązać kontakt z lokalną, nową grupą astronomów-
hobbistów, którzy zostali wstępnie przeszkoleni w trakcie drugiego szkolenia. Szkoły, które otrzymały teleskopy w efekcie 
otworzyły kółka astronomiczne, a na zajęcia w nich uczęszczało średnio po 15 uczniów. Dodatkowo, zorganizowano w Biszkeku 
astrowydarzenie. 

Dodatkowo zrealizowano grat "Pod wspólnym niebem- Под общим небом" Fundusz Pomocowy 2020 ogłoszonym przez: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji, 40 000,00 zł, 2020-10-01 do: 2021-06-30

W ramach projektu stworzono platformę e-learningową z kompleksowym kursem wprowadzającym do astronomii ( 10 
modułów). W treści modułów zamieszczono przygotowane w ramach projektu 10 wykładów z podstawowych zagadnień jak 
Ziemia, Słońce, planety, obserwacje astronomiczne, obsługa Stellarium etc. wraz z przygotowanymi filmikami instruktażowymi 
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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)

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

100

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

jak wykonywać interaktywne zadania z dziećmi do poszczególnych tematów. Każdy nauczyciel biorący dotąd udział w projektach 
naszego Stowarzyszenia uzyskał dostęp do całości kursu (dla osób bez stałego dostępu do Internetu zapisano materiał na 
pendrivy), ma to służyć wzmocnieniu dotychczasowych rezultatów jak i zapewnić wysoki poziom pracy w projektach.  
Dodatkowo, przeprowadzono dwa webinary, które po raz pierwszy pozwoliły uczestnikom z różnych krajów i projektów poznać 
się i wymienić doświadczeniami oraz poznać nowe zadania do realizacji w ramach klubów. Pozwoliło to odświeżyć kontakty z 20 
nauczycielami oraz trzema partnerami lokalnymi.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Realizacja projektu „Klub Astro-robotyczny 
KIROBO”, współfinansowanie ze środków 
Powiatu Kartuskiego.
W ramach realizacji zadania odbyło się 10 
spotkań dla dzieci poświęconych tematyce 
astronomii (w miesiącach maj-czerwiec-lipiec- 
sierpień) oraz 10 spotkań poświęconych 
robotyce i elektronice (wrzesień-październik-
listopad). 
14 października odbyło się wydarzenie 
podsumowujące – wieczorek astronomiczny z 
udziałem uczestników zajęć i ich rodzin.
W zajęciach z astronomii brała udział grupa do 
10 do 12 osób, stałych uczestników. 
Zajęcia trwały w zależności od pory roku i 
zaangażowania uczestników – od 1,5 godziny do 
3 godzin jednorazowo.

85.59.B 400,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

"Pod tadżyckim niebem"
Projekt dotyczył Tadżykistanu w którym 
zrealizowano pierwsze 4-dniowe szkolenie w 
2019 r. z podstaw astronomii i nowoczesnych, 
aktywnych metod prowadzenia kółek 
astronomicznych przy współpracy z University of 
Central Asia dla 10 nauczycieli z GBAO oraz 
innych obszarów kraju ,a następnie z powodu 
trudności związanych z pandemią COVID-19, z 
ponad rocznym opóźnieniem zrealizowano 
3dniowe szkolenie z wilajetu taszkienckiego . W 
ramach działania przekazano 10 szkołom 
wybranym do projektu teleskopy marki Sky 
Watcher 114/900 eq 1 oraz program 
komputerowy 10Stellarium. W 10 szkołach 
powstały kluby astronomiczne, które realizowały 
metodologię przekazaną na szkoleniach. 
Podniesiono kompetencje nauczycieli oraz 
partnera lokalnego zarówno z podstawowej 
wiedzy astronomicznej jak i z standardów pracy 
w projektach i współpracy międzynarodowej 
oraz zarządzania środkami.

85.59.B 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

"Pod uzbeckim niebem",
Projekt dotyczył Uzbekistanu w którym, pomimo 
trudności związanych z pandemią COVID-19, 
zrealizowano 5dniowe szkolenie dla 21 
nauczycieli z wilajetu taszkienckiego z podstaw 
astronomii i nowoczesnych, aktywnych metod 
prowadzenia kółek astronomicznych. W ramach 
działania przekazano też 9 szkołom wybranym 
do projektu teleskopy o i powstały w nich kluby 
astronomiczne. Podniesiono kompetencję i 
wiedzę nauczycieli oraz partnera lokalnego. 
Dodatkowo, przygotowano materiały 
uzupełniające do szkolenia w postaci dwóch 
filmików instruktażowych: 1 o obserwatorium 
astronomicznym w Samarkandzie, Uzbekistan a 
drugi o możliwości wykorzystania metody 
filozofowania z dziećmi do zajęć z astronomii. 
Poza tym, przygotowano 5 dodatkowych 
wykładów z astronomii wraz z zestawem testów 
do nich, które uzupełniły dotychczasowy 
materiał przygotowany we wcześniejszym 
projekcie i udostępniony jako kurs e-learningowy 
na platformie Moodle pod adresem 
https://podobshchimnebom.moodle.org

85.59.B 0,00 zł
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595,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 938,22 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) 223 048,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 222 976,66 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 72,24 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 200 194,50 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

2 938,22 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
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2.4. Z innych źródeł 19 320,48 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 92,39 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 618,78 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: 222 912,86 zł 618,78 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

222 789,74 zł 618,78 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

123,12 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Prowadzono stronę internetową informującą o wydarzeniach i nowościach związanego z wyżej 
opisanymi tematami dot. działalności stowarzyszenia i świata nauki oraz dofinansowano 
wydarzenia finansowane częściowo przez inne podmioty (tzw. wkład własny), np. do projektu 
KIROBO.

618,78 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

10,00 zł

200,00 zł

199 984,50 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 186,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-18 9



4 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

9 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)

4 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 63 500,15 zł

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

63 500,15 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)

1 757,71 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)  

0,00 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 63 500,15 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 63 500,15 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

6 600,00 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)

Wszelkie wynagrodzenia związane były z realizacją zadań 
zapisanych w poszczególnych projektach. Żaden z 
członków Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za 
wykonywanie funkcji w Stowarzyszeniu (np. członkowie 
Zarządu czy Komisja Rewizyjna).

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)

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

1 Klub Astro-robotyczny 
KIROBO

Edukacja w zakresie nowych 
technologii, w tym wiedzy 
informatycznej, twórczego, 
logicznego myślenia oraz 
rozbudzania zainteresowań 
naukowych, w tym nauk 
ścisłych i postaw badawczych - 
cel główny zadania: rozbudzenie 
w młodzieży zainteresowań 
naukowych, postaw 
badawczych oraz twórczego 
myślenia u dzieci z powiatu 
Kartuskiego

Powiat Kartuski 3 020,00 zł

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

0,00 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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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) 

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

Ewelina Grądzka
Marta Skrzypkowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-18
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