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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. ŁOMŻA

Powiat M. ŁOMŻA

Ulica WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 29 A Nr lokalu 

Miejscowość ŁOMŻA Kod pocztowy 18-400 Poczta ŁOMŻA Nr telefonu +48 606 905 678

Nr faksu tel/fax 86-215-0 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

2001-09-28

2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 45069659100000 6. Numer KRS 0000048046

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

Stanisława Barbara 
Kuczałek

Prezes Zarządu TAK

Mikołaj Jednacz Wiceprezes Zarądu TAK

Iwona Barbara 
Kwiatkowski

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

Bartłomiej Żebrowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Jankowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marianna Dmochowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Cele Statutowe Stowarzyszenia 
Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
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 różnych 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 wspomagających 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. l, pkt. 1 - 
32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
12)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Sposób realizacji celów statutowych organizacji
Sposobem działania Stowarzyszenia jest w szczególności:
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 wwieku 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 - w szczególności 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 o rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych, szerokie upowszechnianie idei 
Stowarzyszenia, jego działalności i osiągnięć,
11)współdziałanie w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 
centrami pomocy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a także innymi podmiotami publicznymi i 
niepublicznymi, w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań 
statutowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis głównych działań podjętych przez organizację
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 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 liczne zadania na rzecz 
lokalnych społeczności. Korzystamy z każdej możliwości, by pozyskać dotacje i granty z funduszy zewnętrznych i realizować na 
rzecz środowisk naszych szkół i przedszkoli jak najwięcej dodatkowych zadań . Przykładem są realizowane od wielu lat zadania 
zlecane przez PFRON , kontynuacja działań w rządowym Programie ,,Maluch" dzięki dotacji z Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego , projekty międzynarodowe, dotowane przez Radę Europy Z ogromnym zaangażowaniem , systematycznie 
realizujemy nasze cele statutowe poprzez działania, wynikające z diagnozy lokalnych potrzeb społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk marginalizowanych i małych środowisk wiejskich - przeznaczając na realizację tego celu zarówno 
środki własne, jak i pozyskiwane w ramach projektów, do których składano liczne aplikacje. „Edukator” realizuje ideę 
partnerstwa lokalnego, będąc stymulatorem i realizatorem współpracy III sektora z sektorami I i II w realizacji zadań 
publicznych, Animując współpracę w sposób niekonwencjonalny, nowatorski, wybiegający poza schematy, Stowarzyszenie 
często ponosi koszty tych działań wyłącznie z własnych środków statutowych, mając na uwadze nade wszystko dobro 
odbiorców działań organizacji . „Edukator” prowadzi edukację przedszkolną w środowiskach, dla których ta forma edukacji jest 
trudno dostępna ze względów demograficznych i ekonomicznych. Nasza organizacja wspiera małe środowiska w procesie 
przekazywania wartości związanych z rozwojem rodziny , 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 .
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Nasze działania :

• promują inicjatywy, sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych środowisk, zagrożonych marginalizacją społeczno - 
ekonomiczną,
• wspierają 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

„Edukator" współdziała również w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych społeczności wiejskich z organizacjami 
pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi m, in, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana. Amosa Komeńskiego, Federacją Inicjatyw 
Oświatowych w Warszawie, Fundacją „Elementarz" w Katowicach, Civitas Georgica (Gruzja) itp. Od wielu lat jesteśmy 
partnerem społecznym Ministerstwa Edukacji Narodowej .
W roku sprawozdawczym 2019 Stowarzyszenie ,,Edukator" prowadziło 85 oświatowych jednostek organizacyjnych na ternie 
pięciu województw Polski północno-wschodniej : podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i 
podkarpackiego. Większość prowadzonych jednostek funkcjonuje w środowiskach wiejskich; prowadziliśmy: 36 szkół 
podstawowych w tym 35 ośmioletnich, jedną z klasami I-III, 36 oddziałów przedszkolnych, 4 przedszkola (w tym dwa wiejskie i 
dwa przedszkola miejskie) oraz 2 miejskie żłobki, 1 Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Łomży, działający na bazie 
Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.
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 16 osób (13,6 etatów). Większość naszych pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym mgr oraz ukończeniem 
licznych kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych. Pracownicy biura posiadają bardzo bogate doświadczenie w pracy 
na rzecz rozwoju wiejskich środowisk, zdobyte m.in. w toku realizacji wielu projektów finansowanych zewnętrznie, 
podejmujących działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych , przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu w środowiskach de-faworyzowanych, stwarzania warunków dla równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w 
działaniach na rzecz lokalnego rozwoju.
We współpracy z Polską Szkolą Internetową Libratus w roku 2019 kontynuowaliśmy w naszych szkołach nauczanie domowe dla 
62 dzieci polskich, przebywających poza granicami, umożliwiając im realizację obowiązku szkolnego na odległość, w polskiej 
szkole . Libratus to darmowy program skierowany do Polaków, przebywających poza granicami kraju, którzy chcą zapewnić 
dzieciom stały kontakt z polską szkołą i edukacją . Uczestnicząc w projekcie każdy chętny uczeń, przy wsparciu rodziców, ma 
możliwość realizacji polskiej podstawy programowej. Nauka odbywa się w oparciu o scenariusze lekcyjne i repetytoria, 
zamieszczone na internetowej platformie. Dodatkowe wsparcie stanowi baza różnorodnych, multimedialnych materiałów 
edukacyjnych oraz cotygodniowe lekcje on-line, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Rodziny tych uczniów 
mieszkają w różnych krajach Europy jak również na innych kontynentach. To właśnie rodzice zadbali o kontynuację nauczania 
swoich dzieci w języku ojczystym w systemie internetowego nauczania domowego on-line. Uczniowie przypisani są do różnych 
szkół „Edukatora” wybieranych przez rodziców najczęściej w tych rejonach, z których sami pochodzą. Bardzo ważnym 
wydarzeniem w życiu społeczności naszych polskich szkól są przyjazdy dzieci z zagranicy na obowiązkowe dla nich egzaminy 
klasyfikacyjne. Przy tej okazji są w naszych szkołach organizowane rodzinne pikniki integracyjne , w których uczestniczą całymi 
rodzinami niemal wszyscy mieszkańcy lokalnych środowisk. Jest to najbardziej naturalna i skuteczna forma podtrzymywania 
więzi Polaków, przebywających poza granicami z rodziną, z polską szkołą, z lokalnym środowiskiem. Działania, związane z 
nauczaniem dzieci naszych Rodaków, rozproszonych po świecie przynoszą korzyści wszystkim: im - bo mają kontakt z polską 
szkołą, nam - bo pomagamy w utrzymaniu więzi z krajem ojczystym , w zachowaniu polskości . Obecność w malej, wiejskiej 
polskiej szkole uczniów, czasowo przebywających za granicą, realizujących nauczanie domowe w formie on-line to wielka 
wartość dodana dla wszystkich, zarówno dla nas – Polaków mieszkających w Ojczyźnie jak i dla Nich – Polaków oddalonych od 
kraju ojczystego.
W roku 2019 pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne na następujące zadania
1. Podlaski Oddziału PFRON ; realizacja I etapu projektu trzyletniego p.t. ,,Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą 
ku samodzielności „  Cel Uzyskanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności 
i niezależności dzieci niepełnosprawnych, znowelizowanie, zahamowanie lub znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji 
oraz podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez wielospecjalistyczne poradnictwo. Łączna wartość 
dofinansowania z PFRON w okresie trzech lat wyniesie 1 887 794,00 zł
2. Podlaski Urząd Wojewódzki w ramach Programu ,,Maluch+" na kontynuację działań, zainicjowanych w projekcie "Dziecko w 
grupie żłobkowej w Łomży- rodzic wraca do pracy
3. Warmińsko - Mazurski Urząd Marszałkowski na kontynuację projektu pt ,,Kompetencje kluczem do sukcesu" w którym 
uczestniczy 8 szkół z terenu województwa .Cele; Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów .
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ; dotacje z woj .warmińsko mazurskiego oraz z mazowieckiego ,
Dużym utrudnieniem w bieżącej pracy biura Stowarzyszenia i poszczególnych placówek była niestabilność obowiązujących 
przepisów prawa 
Dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu wszystkich ludzi ,,Edukatora" udało się przezwyciężyć trudności i zrealizować 
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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

11450

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kluczowe dla całego Stowarzyszenia i poszczególnych jednostek zadania. Mamy wiele powodów do dumy, m.in
1.Samodzielne, skuteczne zdobywanie przez niektóre nasze szkoły małych grantów na realizację ważnych dla szkoły i lokalnego 
środowiska zadań; 
2.Systematyczne wzbogacanie i doposażanie naszych szkół i przedszkoli w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne ; W roku 
2019 otrzymaliśmy na kontynuację realizacje różnych zadań dotacje o łącznej wartości 1 527 451,20. 
3.Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r, Stowarzyszenie Edukator w Łomży skupiało 876 członków, działających w 37 kołach 
terenowych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych i przedszkolach , prowadzonych przez naszą organizację oraz przy 
biurze Stowarzyszenia.
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.

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. 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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i obsługa finansowo -kadrowa 85 
jednostek edukacyjnych na terenie pięciu
województw, w tym 36 szkół wiejskich z 
oddziałami przedszkolnymi, z czego 27 to szkoły 
publiczne 11 szkół niepublicznych 
W prowadzonych szkołach podstaaw.
realizowana jest edukacja na poziomie
podstawowym, zapewniająca uczniom zdobycie 
umiejętności w zakresie czytania, pisania i 
liczenia oraz podstawowych umiejętności i 
wiedzy w zakresie obowiązujących 
przedmiotów.
Realizowane są podstawy programowe
wszystkich przedmiotów, określone w u.s.o 
.Ogromną troską i wielospecjalistycznym 
wsparciem otaczamy dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, spełniając w tym 
zakresie wszystkie wymagania, określone 
Ustawą .Zatrudniona kadra pedagogiczna oraz 
angażowani na umowy cywilno-prawne
specjaliści spełniają wszystkie określone w 
ustawie wymogi, dotyczące kwalifikacji.
 We wszystkich szkołach
zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, spełniającą wymogi określone w 
Ustawie o systemie oświaty.

85.20 Z 2 000,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność fizjoterapeutyczna,
wielospecjalistyczne wsparcie rozwoju dzieci o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych,realizowane w Przedszkolnym 
Ośrodku Wsparcia
i Rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych oraz w
Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowaw    W 
Ośrodku równolegle z zajęciami edukacyjno-
opiekuńczymi, realizowane są profesjonalne 
zajęcia rehabilitacyjne oraz specjalistyczne 
terapie prowadzone przez wykwalifikowanych
specjalistów. Formy udzielonego wsparcia: 
fizjoterapia, terapia zajęciowa, Logoterapia 
,zajęcia w Sali Doświadczania Świata ,zajęcia
relaksacyjne w grocie solno- jodowej, integracja 
sensoryczna.

86.90 A 15 000,00 zł

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

Wychowanie przedszkole - formy publiczne i 
niepubliczne -realizowane w przedszkolach oraz 
w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących
przy prowadzonych szkołach podstawowych . W 
roku sprawozdawczym przy wszystkich naszych 
szkołach funkcjonowały oddziały przedszkolne..
Opieką i edukacją obejmujemy dzieci w wieku 
od 2,5 lat do 5 lat. Wspieranie rozwoju dziecka i 
przygot. do rozpoczęcia nauki. Ostatni rok
edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) 
jest obowiązkowy , realizowany w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstaw.
prowadzonych przez stowarzyszenie

88.91 Z 4 000,00 zł
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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

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

Wychowanie przedszkolne -formy
niepubliczne- jest realizowane w dwu
miejskich przedszkolach (jedno jest
integracyjne), dla których stowarzyszenie 
jest organem prowadzącym. Opieką i 
edukacją obejmujemy dzieci w wieku od 2,5
do 5 lat. Celem jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju każdego dziecka i 
przygotowanie go do rozpoczęcia nauki .
Wszystkie dzieci uczęszczające do naszych 
przedszkoli mogą (w razie potrzeby) 
korzystać z wielospecjalistycznego wsparcia
rozwoju, dostosowanego do
indywidualnych potrzeb każdego dziecka, w 
tym również ze specjalistycznego sprzętu i
wyposażenia Przedszkolnego Ośrodka
Wsparcia i Rehabilitacji, dostosowanego do 
potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

85.10 Z 2 000,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Działalność żłobków, pozostała opieka
dzienna nad dziećmi, w tym szczególnie nad 
niepełnosprawnymi Prowadzimy dwa 
żłobki, zorganizowane zgodnie z art.8 ust.3 
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat
3. Żłobki są zlokalizowane przy
prowadzonych przez stowarzyszenie
przedszkolach niepublicznych w Łomży, w 
pomieszczeniach spełniających wszystkie 
wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. 
Placówki w roku 2014 zostały wpisane do 
rejestru, prowadzonego przez prezydenta
miasta. Żłobki dysponują 48 miejscami i
realizują zadania określone w art. 10
ustawy t.j.
1. zapewnianie dziecku opieki w warunkach
bytowych zbliżonych do warunków
domowych;
2. zagwarantowanie właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z
elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
3.prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do 
wieku dziecka. Ponadto dzieci
uczęszczające do naszych żłobków mogą (w 
razie potrzeby) korzystać z
wielospecjalistycznego wsparcia rozwoju,

88.91 Z 2 000,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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) 32 662 055,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30 281 107,29 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 126 355,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 5 159,84 zł

e) pozostałe przychody 1 249 432,85 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 156 026,00 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 696,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 29 599 702,49 zł

w 
tym:

2 651 328,27 zł

25 838 466,82 zł

480 309,40 zł

629 598,00 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

Druk: NIW-CRSO 8



2.4. Z innych źródeł

2 875 629,99 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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 24 625,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 25 625,10 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: 32 695 589,22 zł 25 625,10 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

30 281 107,29 zł 25 625,10 zł

1 126 355,20 zł 0,00 zł

0,00 zł

455,42 zł

1 246 821,31 zł

40 850,00 zł 0,00 zł

1 pomoc materialna na rzecz dziecka niepełnosprawnego 25 625,10 zł

1 statutowa działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 25 625,10 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:

4 546,00 zł

135 480,00 zł

16 000,00 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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5.2. 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)

634 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)

471,69 etatów

15 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)

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

876 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

4 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)

5 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

5 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20 121 095,46 zł

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

20 121 095,46 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)

3 941,66 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)  

2 644,73 zł

5 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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 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

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

19 490 957,68 zł

17 783 442,33 zł

- nagrody

- premie

706 512,52 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 1 001 002,83 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 630 137,78 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 698 616,72 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 17 422 478,74 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

5 000,00 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)

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)

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

1 Program: Maluch + 2019 Dofinansowanie z Ministerstwa 
Rodziny , pracy i polityki
społecznej dla rodziców 
posiadających dzieci w 
łomżyńskich Żłobkach

Podlaski Urząd Wojewódzki 40 600,00 zł

2 "Pomoc To Moc" Przedmiot dofinansowania – 
przy szkole w Gęsi zostanie 
wybudowane miasteczko ruchu 
drogowego – plac manewrowy 
do nauki jazdy rowerem 
wyposażony w znaki drogowe 
oraz schody z podjazdem dla 
niepełnosprawnych

Akcja Prewencyjna PZU 73 000,00 zł

3 Aktywna Tablica Rządowy program rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych

Lubelski Urząd Wojewódzki 14 000,00 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

22 061,30 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 13



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)

4 Aktywna Tablica Rządowy program rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 14 000,00 zł

5 Aktywna Tablica Rządowy program rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych

Warmińsko Mazurski Urząd 
Wojewódzki

84 000,00 zł

6 Atywna Tablica Rządowy program rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki 182 000,00 zł

7 Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

Poprawa stanu czytelnictwa w 
Polsce poprzez wzmacnianie
roli bibliotek publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych jako
lokalnych

Lubelski Urząd Wojewódzki 4 960,00 zł

8 Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa

Poprawa stanu czytelnictwa w 
Polsce poprzez wzmacnianie 
roli bibliotek publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych jako 
lokalnych

Podlaski Urząd Wojewódzki 2 490,00 zł

9 Wsparcie edukacji dzieci w 
szkołach w zakresie 
kształtowania kompetencji 
kluczowych

Projekt realizowany w SP w 
Długołece i Sp w Konopkach 
Pokrzywnicy. Celem projektu 
jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych i życiowych dzieci 
z niepelnopsrawnością, dzieci z 
orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz 
opiniami OPP.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

166 297,32 zł

10 Kompetencje kluczem do 
sukcesu

Celem projektu jest podnieśnie 
kompetecji kluczowych uczniów 
i nauczycieli oraz doposażenie 
placówek w sprzęt dydaktyczny. 
Projekt realizowany jest w 
ośmiu szkołach na terenie woj. 
warm-maz.

Urząd Marszałkowski Woj. Warm-
Maz

1 409 941,20 zł

11 Aktywna Tablica Rządowy program rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 14 000,00 zł
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Remont Szkoły w Rybnie SOSPPIN Edukator 428 000,00 zł

2 Remont dachu Szczodruchy Środki szkoły 169 188,00 zł

3 Remont dachu Choszczewo Środki szkoły 114 685,00 zł

4 „Aktywna Tablica" 2019 Środki własne szkół 73 500,00 zł

5 Remont dachu Suchodolina Środki szkoły 38 030,37 zł

6 Remont szkoły Janowszczyzna Środki Stowarzyszenia 253 714,76 zł

7 Wymiana kotła c.o. Wnory Kużele Środki Szkoły 28 735,95 zł

8 Audyt zewnętrzny projektu, współfinansowanego przez PFRON PFRON 5 000,00 zł

9 Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 
„Edukator" za rok 2018 przez Audytorską firmę zewnętrzną

Stowarzyszenie „Edukator" 7 500,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 1

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

1 ,,Systematyczna rehabilitacja 
i wsparcie rozwoju drogą ku 
samodzielności „

Cel Uzyskanie najwyższego, 
możliwego do osiągnięcia 
poziomu samodzielności i 
niezależności dzieci 
niepełnosprawnych, 
znowelizowanie, zahamowanie 
lub znaczące spowolnienie 
występujących dysfunkcji oraz 
podniesienie umiejętności 
pracy z osobami 
niepełnosprawnymi poprzez 
wielospecjalistyczne 
poradnictwo

PFRON 629 598,59 zł

2 Wsparcie wdrażania nowego 
systemu edukacji 
przedszkolnej w Gruzji

Wsparcie wdrażania nowego 
systemu edukacji przedszkolnej 
w Gruzji

MSZ 408 430,00 zł
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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)

Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży od 20 lat ratuje przed całkowitą likwidacją 
i prowadzi małe szkoły wiejskie, organizujemy również edukację przedszkolną w wiejskich środowiskach
Od II semestru roku szkolnego 2019/20 prowadziliśmy 36 szkół wiejskich z oddziałami przedszkolnymi oraz 2 
wiejskie przedszkola na terenie województw : podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i 
podkarpackiego , 2 duże przedszkola miejskie w Łomży, 2 żłobki miejskie, jeden ORW. W prowadzonych 
jednostkach organizacyjnych zatrudniamy 665 osób ( t.j. 418 w przeliczeniu na pełne etaty) w tym większość 
nauczycieli małych szkół , którzy byli zagrożeni bezrobociem. Kolejnym , dającym nam dużą satysfakcję, obszarem 
działania jest organizowanie innowacyjnych form wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Od 
wielu lat realizujemy w tym zakresie projekty, które są dofinansowane ze środków PFRON, EFS i innych. 
Uczestniczymy w międzynarodowej współpracy NGO w zakresie aktywizacji społeczno-kulturowej środowisk 
marginalizowanych. Przykładem są nasze liczne działania w Gruzji, gdzie wspólnie z tamtejszymi partnerami 
zorganizowaliśmy ponad sto czterdzieści przedszkoli na terenach wiejskich oraz w ośrodkach przesiedleńczych. W 
2019 roku uczestniczyliśmy w uroczystej konferencji w Tbilisi, zorganizowanej przez gruzińskie Ministerstwo Edukacji 
z okazji zakończenia naszych projektów szkoleniowo-metodycznych  dla gruzińskich nauczycielek przedszkoli.
Przy współpracy z Fundacją Libratus z Krakowa realizujemy nauczanie domowe on-line dla dzieci Polaków, 
przebywających poza granicami kraju. W roku szkolnym 2019/2020 w realizowanym przez nasze szkoły programie 
nauczania na odległość na poziomie szkoły podstawowej (wg stanu na dzień 30 grudnia 2019) uczestniczyło 62 
uczniów , mieszkających w różnych krajach świata na kilku kontynentach.
Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Edukator” za rok 2019, sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tej 
mierze przepisami ustawowymi, zostały sprawdzone i pozytywnie zaopiniowane przez audytora zewnętrznego. 
Sprawozdania zostały przedstawione delegatom i zatwierdzone podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, 
przeprowadzonego w dniu 30 września 2020

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Stanisława Barbara Kuczałek
Mikołaj Jednacz 

Iwona Barbara Kwiatkowski
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-08
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