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I.Dane organizacji pożytku publicznego

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat M. ŁOMŻA

Gmina M. ŁOMŻA Ulica WOJSKA 
POLSKIEGO

Nr domu 29 A Nr lokalu 

Miejscowość ŁOMŻA Kod pocztowy 18-400 Poczta ŁOMŻA Nr telefonu 86-215-04-63

Nr faksu 86-215-04-63 E-mail 
biuro@sosedukator.pl

Strona www www.sosedukator.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 45069659100000 6. Numer KRS 0000048046
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

w okresie do 28.08.2012:
Stanisława Barbara Kuczałek – prezes Zarządu
Bogusława Cymek – wiceprezes 
Izabela Czerniawska – sekretarz
Piotr Wycik – członek

Zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia w dniu 28.02.2012r.
Stanisława Barbara Kuczałek – prezes Zarządu,
Mikołaj Jednacz- wiceprezes
Elżbieta Wdziękońska – skarbnik

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

Mikołaj Jednacz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej (do 27. 
08.2012 r.)
Krzysztof Kozicki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ( od 27. 08. 
2012 r.)
Zmiana zgodnie z procedurą określoną w statucie
Wiesława Kotowska – członek
Wanda Jachimska - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP WYODRĘBNIONYCH ZE 
WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNE POTRZEBY EDUKACYJNE, 
SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ LUB 
MATERIALNĄ W TYM POMOC I OPIEKA PRAWNA, MEDYCZNO 
- REHABILITACYJNA W STOSUNKU DO:
A) OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI,
B) OFIAR WYPADKÓW LOSOWYCH,
C) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
D) OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I MARGINALIZACJĄ,
E) OFIAR PRZEMOCY ZE STRONY PRZESTĘPCÓW 
KRYMINALNYCH.
2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH 
KSZTAŁCENIA.
3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS 
EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK 
MARGINALIZOWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ŚRODOWISK WIEJSKICH.
4. ORGANIZOWANIE ROŻNYCH FORM WYPOCZYNKU DZIECI I 
MŁODZIEŻY.
5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
CELU ZWIĘKSZENIA ICH AKTYWNOŚCI, WYRÓWNYWANIA 
SZANS ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ.
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI  I REINTEGRACJI  
ZAWODOWEJ  I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
8. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA PRAW 
CZŁOWIEKA I SWOBÓD OBYWATELSKICH ORAZ 
WSPOMAGAJĄCA  ROZWÓJ DEMOKRACJI.
10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I 
MĘŻCZYZN.
11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W 
ART.3 UST.3 W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART.4 UST.1, PKT 1
-32 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I 
WOLONTARIACIE.
12. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

SPOSOBY DZIAŁANIA:
1. PROWADZENIE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI 
RÓWNYCH SZANS I INTEGRACJI.
2. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK 
REHABILITACYJNYCH.
3. UDZIELANIE POMOCY PRAWNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, 
FINANSOWEJ I SOCJALNEJ OSOBOM JEJ POTRZEBUJĄCYM, 
SZCZEGÓLNIE NIEPEŁNOSPRAWNYM, POKRZYWDZONYM 
PRZEZ LOS, OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, 
OFIAROM PRZEMOCY I PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH.
4. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH, TERAPEUTYCZNYCH, 
REHABILITACYJNYCH, LOGOPEDYCZNYCH.
5. ORGANIZOWANIE FORM ZBIOROWEGO WYPOCZYNKU 
TAKICH JAK: WYCIECZKI, IMPREZY INTEGRACYJNE, 
KOLONIE, PÓŁKOLONIE, ZIELONE SZKOŁY, SPEKTAKLE, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I 
SZKOLNYM.
6. ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ 
PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ZAWODOWEJ.
7. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH 
UMIEJĘTNOŚCI I UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAWODOWE 
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW, KURSOKONFERENCJI O 
TEMATYCE HUMANITARNEJ, SPOŁECZNEJ, INTEGRACYJNEJ, 
OŚWIATOWEj, PRAWNO - FINANSOWEJ.
8. NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI I 
ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI W CELU 
REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH.
9. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I POMOCOWEJ ORAZ NA 
POZOSTAŁE CELE STATUTOWE.
10. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 
ROZMIARACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW 
STATUTOWYCH.
11. SZEROKIE UPOWSZECHNIANIE IDEI STOWARZYSZENIA, 
JEGO DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży to organizacja realizująca  działalność  
pożytku publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. W całokształcie 
działalności Stowarzyszenia od chwili powstania organizacji przyświeca cel 
nadrzędny: niesienia pomocy i udzielania wsparcia osobom i grupom 
społecznym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym  oraz 
upowszechniania dostępu do edukacji na różnych jej szczeblach. 
- Edukator aktywnie uczestniczy w procesie budowy społeczeństwa 
obywatelskiego realizując zadania statutowe wynikające z diagnozy lokalnych  
potrzeb społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
marginalizowanych i zaniedbanych małych środowisk wiejskich – przeznaczając 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

na  realizację tego celu zarówno środki własne, jak i pozyskiwane w ramach 
projektów, do których składano aplikacje.
-Edukator realizuje ideę partnerstwa lokalnego będąc stymulatorem i 
realizatorem współpracy III sektora z sektorami I i II w realizacji zadań 
publicznych, niedostatecznie wspieranych finansowo i instytucjonalnie ze 
środków publicznych. Animując współpracę w sposób niekonwencjonalny, 
nowatorski, wybiegający poza schematy, Stowarzyszenie  często ponosi koszty 
tych działań wyłącznie ze środków własnych, mając na uwadze nade wszystko 
dobro osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym i 
zawodowym.
-Edukator realizuje działania w obszarach zwiększania świadomości i aktywności 
społecznej i prawnej, rozwoju więzi społecznych, przeciwdziałania procesom 
wykluczenia społecznego i zawodowego grup szczególnego ryzyka z 
uwzględnieniem kobiet, osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, 
poszanowania praw człowieka i obywatela, wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci z małych środowisk wiejskich – przy zaangażowaniu środków własnych, 
jak i pozyskiwanych na ten cel z funduszy zewnętrznych.
-Edukator prowadzi alternatywną edukację przedszkolną w środowiskach  , dla 
których ta forma edukacji  była niedostępna ze względów demograficznych i 
ekonomicznych. Są to małe środowiska wiejskie oraz marginalizowane rodziny 
miejskie. Nasza organizacja wspiera te środowiska w procesie przekazywania 
wartości związanych z rozwojem rodziny oraz prowadzi działalność edukacyjną 
w zakresie praw i wolności obywatelskich.
Wszystkie działania Stowarzyszenia wpisują się w  sferę  zadań publicznych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, szczególnie w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, 
standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego . 
Nasze działania :
•promują inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych środowisk 
wiejskich, zagrożonych marginalizacją społeczno - ekonomiczną,
•wspierają wiejską aktywność samorządową na rzecz rozwiązywania wspólnych 
problemów i zaspokajania najpilniejszych potrzeb lokalnych środowisk
•animują rozwój lokalnego potencjału obywatelskiego oraz tworzenie 
samodzielnych struktur NGO,
Współpracując z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi 
Stowarzyszenie „Edukator” współdziała również w rozwiązywaniu problemów 
edukacyjnych społeczności wiejskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
pozarządowymi: m. in. Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana. Amosa Komeńskiego, 
Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Fundacją „Elementarz” w 
Katowicach,  Civitas Georgica (Gruzja) itp. Najważniejsze sukcesy w działalności 
Stowarzyszenia:
•zapewnienie stabilnych warunków działania 40 szkół w środowiskach nisko 
zorganizowanych społecznie, pozbawionych  lokalnych liderów rozwoju,
•wyposażanie małych szkół wiejskich w funkcjonalne urządzenia i 
oprogramowanie komputerowe, pozwalające na efektywne wdrażanie TIK w 
edukacji wczesnoszkolnej
•pobudzanie rozwoju szkoły i społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie 
dobrych praktyk organizacji prowadzącej w zakresie animowania i wspierania 
rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich, szkolenia liderów, wspierania w 
zdobywaniu dodatkowych środków ( unijnych, grantowych) na realizację 
ustalonych celów,
•wzmocnienie pozycji negocjacyjnej i reprezentatywności środowisk 
marginalizowanych wobec podmiotów administracji publicznej
•wdrożenie licznych projektów w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych 
oraz rozwoju lokalnych środowisk w 27 gminach na terenie 5 województw
• utworzenie i utrzymanie ośrodków edukacji przedszkolnej dla ok. 1000 dzieci 
objętych także specjalistycznym wsparciem w zakresie łagodzenia 
mikrodeficytów rozwojowych,
•prowadzenie nowocześnie wyposażonego ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego na bazie   Przedszkolnego   Ośrodka  Wsparcia i Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych, zapewniającego pomoc materialną, wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 
zamieszkałych w Łomży oraz  w małych środowiskach powiatu łomżyńskiego, 
zambrowskiego i kolneńskiego,
•zorganizowanie i  prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych 
•organizacja i prowadzenie  specjalistycznych szkoleń  i warsztatów dla 
członków rodzin (z udziałem dzieci ) z zakresu metod wsparcia rozwoju dzieci 
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niepełnosprawnych  w warunkach domowych.Na dzień 31 grudnia 2012 r.  
Stowarzyszenie Edukator w Łomży skupiało 795 członków działających w 31 
kołach terenowych, zlokalizowanych przy wiejskich szkołach podstawowych i 
przedszkolach prowadzonych przez naszą organizację. Jesteśmy organem 
prowadzącym 40 wiejskich szkół podstawowych : w woj. podlaskim - 26 szkół, 
warmińsko-mazurskim -7 szkół, mazowieckim - 5 szkół, opolskim -1 szkoła i 
lubelskim - 1 szkoła, 2 niepubliczne przedszkola integracyjne w Łomży ("Wesołe 
Słoneczko" i "Mały Artysta"), Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łomży 
(Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych) oraz 
24 jednostki innych formy wychowania przedszkolnego  na terenach wiejskich 
pięciu województw. W realizację zadań i celów Stowarzyszenia 
zaangażowanych było 7 wolontariuszy, z którymi podpisano stosowne 
porozumienia. Znakomita większość członków Stowarzyszenia wykonuje bez 
wynagrodzenia liczne prace doraźne na rzecz organizacji oraz jej placówek. 
Bieżące administrowanie organizacją oraz prowadzonymi placówkami zapewnia 
biuro Stowarzyszenia, w którym pracuje 14 osób. Większość naszych 
pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym mgr oraz ukończeniem 
kursów specjalistycznych. Pracownicy posiadają bardzo bogate doświadczenie 
w pracy na rzecz rozwoju wiejskich środowisk, zdobyte także w toku realizacji 
wielu projektów finansowanych zewnętrznie, podejmujących działania na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjnych , przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu w środowiskach defaworyzowanych,  stwarzania 
warunków dla równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w działaniach na rzecz 
lokalnego rozwoju.W roku 2012 zakończyliśmy realizację drugiego etapu i 
rozpoczęliśmy etap trzeci wieloletniego projektu na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. W minionym roku kalendarzowym zakończono ogółem 
realizację  sześciu projektów w tym dwóch   w ramach programów 
międzynarodowych. W trakcie roku rozpoczęliśmy również realizację siedmiu  
nowych projektów  w tym dwu międzynarodowych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Publiczna Szkoła Podstawowa Becejły 127

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Białe-Szczepanowice 136

3 Szkoła Podstawowa Choszczewo 118

4 Publiczna Szkoła Podstawowa Cichy 145

5 Szkoła Podstawowa Dańce 79

6 Szkoła Podstawowa Góra 166

7 Publiczna Szkoła Podstawowa Janowszczyzna 139

8 Publiczna Szkoła Podstawowa Jasionowo 199

9 Publiczna Szkoła Podstawowa Jaśki 70

10 Publiczna Szkoła Podstawowa Kamienna Nowa 148

11 Publiczna Szkoła Podstawowa Klimaszewnica 232
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

6715Osoby 
fizyczne

12 Publiczna Szkoła Podstawowa Koce-Schaby 64

13 Publiczna Szkoła Podstawowa Konopki-Pokrzywnica 121

14 Szkoła Podstawowa Kozłowo 112

15 Publiczna Szkoła Podstawowa Kutyłowo-Perysie 67

16 Szkoła Podstawowa Laskowiec 145

17 Publiczna Szkoła Podstawowa Łętownica 103

18 Szkoła Podstawowa Lisy 112

19 Publiczna Szkoła Podstawowa Lutostań 82

20 Publiczna Szkoła Podstawowa Mazury 109

21 Publiczna Szkoła Podstawowa Miecze 64

22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nieciki 64

23 Szkoła Podstawowa Niemyje-Nowe 82

24 Publiczna Szkoła Podstawowa Paproć-Duża 184

25 Szkoła Podstawowa Prawdziska 112

26 Publiczna Szkoła Podstawowa Prudziszki 142

27 Publiczna Szkoła Podstawowa Reszkowce 115

28 Szkoła Podstawowa Romanowo 229

29 Szkoła Podstawowa Stare-Bajki 181

30 Publiczna Szkoła Podstawowa Stare-Bożejewo 145

31 Szkoła Podstawowa Stypułki-Święchy 148

32 Publiczna Szkoła Podstawowa Suchodolina 121

33 Publiczna Szkoła Podstawowa Szczodruchy 139

34 Publiczna Szkoła Podstawowa Tymianki-Bucie 109

35 Publiczna Szkoła Podstawowa Uściany 142

36 Szkoła Podstawowa Włodary 211

37 Szkoła Podstawowa Wnory-Kużele 124

38 Szkoła Podstawowa Woźnawieś z siedzibą w 
Karczewie

139

39 Publiczna Szkoła Podstawowa Wronowo 142

40 Publiczna Szkoła Podstawowa Zawisty-Dworaki 97

41 Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" Łomża 845

42 Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Łomża 507

43 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (Ośrodek 
Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych)

Łomża 172
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Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0
Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.20.Z

86.90.A

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE/FORMY NIEPUBLICZNE/ 
DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKÓW, POZOSTAŁA OPIEKA DZIENNA 
NAD DZIEĆMI, SPECJALISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU I 
EDUKACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10.Z

88.91.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 16 208 159,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 051 715,12 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 113 824,10 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32 597,36 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 14 051 715,12 zł
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1 769 691,98 zł

312 298,58 zł

11 969 724,56 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 368,11 zł

8 211,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 773,55 zł

6 383,56 zł

8. Z innych źródeł 995 428,02 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 91 033,41 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 32 597,36 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Dofinansowanie projektu na rzecz dzieci niepelnosprawnych w wieku przedszkolnym z 
terenów wiejskich

25 965,66 zł

2 Dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej osób niepelnosprawnych 6 631,70 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 16 232 701,63 zł 32 597,36 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

13 119 269,19 zł 32 597,36 zł

1 113 824,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

664 250,29 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 335 358,05 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 rehabilitacja Oli /dziecko z porazeniem mózgowym/ 1 334,30 zł
2 dofinansowanie kosztow rehabilitacji Marcina 5 297,40 zł

3 udzial wlasny finansowy w projekcie na rzecz rehabilitacji dzieci niepelnosprawnych w 
wieku przedszkolnym, mieszkających w środowiskach wiejskich

25 965,66 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

412,0 osób

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 1 miejsca po przecinku)

299,5 etatów

40,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

795,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 102 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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)

5,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

1,00 osób

e) inne osoby 4,00 osób

2,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 2,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 10 056 574,27 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

8 919 986,00 zł

8 675 291,00 zł

nagrody

premie

88 215,00 zł

156 480,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 136 588,27 zł

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

10 056 574,27 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 570 880,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7 485 694,27 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

4 562,39 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1 750,00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7 383,33 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

4 812,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie organu zarządzającego nie pobierali 
wynagrodzeń z tytułu zarządzania organizacją.Wykazane 
wynagrodzenia członków organu zarządzającego dotyczyły 
pracy na rożnych stanowiskach np koordynatora projektu, 
dyrektora biura, dyrektora placówki

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 NAUKA DROGĄ DO SUKCESU - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. 
PODLASKIEGO

375 160,90 zł

2 DODAJ MI SKRZYDEŁ - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. PODLASKIEGO 106 304,50 zł

3 DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. 
MAZOWIECKIEGO

19 182,00 zł

4 DOBRY START - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. LUBELSKIEGO 7 700,00 zł
5 POSZERZAMY HORYZONOTY - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. 

LUBELSKIEGO
56 028,29 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

6 DROGA DO SUKCESU - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. WARMIŃSKO - 
MAZURSKIEGO

27 000,00 zł

7 RADOSNA SZKOŁA - PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI 23 969,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECKA SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ - 
PFRON

585 807,59 zł

2 DEMOKRACJA W TWOJEJ GŁOWIE. EDUKACJA NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA 
W UKRAIŃSKICH SZKOŁACH - FUNDACJA SOLIDARNOŚCI 
MIĘDZYNARODOWEJ

188 820,00 zł

3 KOMPLEKSOWE WSPRACIE DZIECI W STREFIE KONFLIKTU - OŚRODEK 
PRZEDSZKOLNY W KHURCHA  - FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI

40 000,00 zł

4 JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - WSPARCIE POLITYKI OŚWIATOWEJ 
SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W GRUZJI - MINISTERSTWO SPRAW 
ZAGRANICZNYCH

395 200,00 zł

5 DZIECKO W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ W ŁOMŻY - RODZIC WRACA DO PRACY - 
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

348 146,57 zł

6 UTWORZENIE SYSTEMU ALTERNATYWNYCH FORM EDUKACJI - PROGRAM 
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-
2013 ( DOTACJA  W EURO 26 000,00 )

107 380,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 OFERTA NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA 17 
SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA EDUKATOR

46 783,90 zł

2 OFERTA NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA 17 
SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE EDUKATOR

223 797,00 zł

3 OFERTA NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ W 
BUDYNKACH PRZEDSZKOLI MAŁY ARTYSTA I WESOŁE SŁONECZKO ORAZ 
PRZYSTOSOWANIE ICH DO WYMOGÓW TECHNICZNO - SANITARNYCH GRUP 
ŻŁOBKOWYCH.

158 694,91 zł

4 OFERTA NA STANOWISKO KOORYDNATORA PROJKETU "DZIECKO W 
GRUPIE ŻŁOBKOWEJ W ŁOMŻY - RODZIC WRACA DO PRACY"

60 000,00 zł

5 OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 80 GODZ. - 
OPIEKUN W ŻŁOBKU ORAZ SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO 160 GODZ. - 
OPIEKUN DZIENNY

36 000,00 zł

6 OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ 
MULTIMEDIALNYCH DLA 13 SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ 
STOWARZYSZENIE EDUKATOR

73 500,00 zł

7 OFERTA NA DOSTAWĘ KOMPLETÓW MEBLI, MEBLI POJEDYNCZYCH I 
URZĄDZEŃ PODSTAWOWYCH DLA DWÓCH GRUP ŻŁOBKOWYCH PRZY 
PRZEDSZKOLACH WESOŁE SŁONECZKO I MAŁY ARTYSTA

56 768,60 zł

8 OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZABAWEK, MEBLI BIUROWYCH I POŚCIELI 
DLA DWÓCH GRUP ŻŁOBKOWYCH PRZY PRZEDSZKOLACH WESOŁE 
SŁONECZKO I MAŁY ARTYSTA

34 366,60 zł

Druk: MPiPS 14



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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W dniu 28 czerwca 2013r. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży bazując na opinii biegłego 
rewidenta i przedłożonej dokumentacji przez księgową Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży zatwierdziła następujące 
dokumenty:
1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012
2. Rachunek wyników na dzień 31.12.2012r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r.
4. Informacja dodatkowa 

Zarząd Stowarzyszenia "Edukator" po zapoznaniu się z treścią opinii biegłego rewidenta oraz treścią uchwały Komisji 
Rewizyjnej podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 
rok 2012.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Stanisława Barbara Kuczałek - prezes Zarządu
Elżbieta Wdziękońska - skarbnik Zarządu 

30.06.2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 KONTROLA REALIZACJI UMOWY NR 
ZZO/000034/10/D Z DNIA 30.07.2010

PFRON ODDZIAŁ PODLASKI 2012-01-27

2 KONTROLA W ZAKRESIE SPRAWDZENIA 
PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA 
ŚRODKÓW Z EFS I BUDŻETU PAŃSTWA W 
RAMACH PROJEKTU NR WND -POKL.09.01.01
-20-164/10

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

2012-04-19

3 KONTROLA W ZAKRESIE ROZLICZENIA 
DOTACJI

URZĄD MIEJSKI W PISZU 2012-08-01

4 KONTROLA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z 
PRAWNEJ OCHRONY PRACY ORAZ 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 2012-08-23

Druk: MPiPS 15


