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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. ŚWIĘTOJAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-082 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 85-741-61-43

Nr faksu E-mail zsz2@zsz2.bialystok.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36542083100000 6. Numer KRS 0000637176

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

ANNA BANACH PREZES TAK

DAMIAN CZECH ZASTĘPCA TAK

BOGUSŁAW NOS ZASTĘPCA TAK

IZABELLA WOJNO SEKRETARZ TAK

TATJANA MUCHARSKA SKARBNIK 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

AGNIESZKA PIETRASZKO-
GRYŃ

PRZEWODNICZĄCA TAK

WACŁAW ZŁOTNIK ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO

TAK

ALICJA SEBESTJANIUK SEKRETARZ TAK

ANDRZEJ POLECKI CZŁONEK TAK

KATARZYNA SACHARCZUK CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU 
"ŚWIĘTOJAŃSKA"
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1. Realizacja projektu stworzonego z myślą o promocji szkoły ZSZ Nr2 w Białymstoku
W ramach działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku "Świętojańska " 
realizowany jest ze środków własnych projekt "Już Ja Cię nauczę" - projekt stworzony z myślą o promocji szkoły i 
propagowaniu zawodów nauczanych w zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku.
2. Sfinansowanie projektu "Świętojańskie rozgrywki sportowe i zawodowe"- wydarzenie wpisujące się w tradycję 
szkoły od kilku lat - czwarta edycja. W ramach sfinansowania projektu zakupiono sprzęt sportowy, materiały 
dydaktyczne do promocji i pokazów zawodowych młodzieży, nagrody dla uczestników konkursów sportowych i 
zawodowych oraz pomoce do małej gastronomii w wykonaniu uczniów technikum hotelarskiego.
3. Podjęto starania o dofinansowanie projektów edukacyjnych.
W roku 2018 członkowie Stowarzyszenia przygotowali projekt pod hasłem "Świętojańskie rozgrywki sportowe i 
zawodowe" , który został złożony w ofercie konkursowej na realizację zadania w trybie ofert art. 19a ogłoszonym 
przez Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Edukacji . Realizacja powyższego projektu miała na celu 
podniesienie jakości pracy szkoły i podwyższenia statusu jej atrakcyjności w środowisku lokalnym. Projekt ten 
uwzględniał oczekiwania uczniów , stwarzając możliwości rozwijania ich zainteresowań i prezentowania osiągnięć 
nie tylko na trenie szkoły i miasta Białegostoku, ale również na terenie województwa podlaskiego (udział 
gimnazjalistów , ich rodziców z terenu miasta Białegostoku i województwa podlaskiego oraz społeczności lokalnej 
miasta w Białystok). Nie otrzymaliśmy dofinansowania na powyższy projekt.
We wrzeniu 2018 r. został złożony projekt- Nazwa programu dotacyjnego Niepodległa, nazwa własna zadania-" 
Nasza Niepodległa". Nie otrzymaliśmy dotacji na realizację projektu , mimo to projekt w nieco zawężonym zakresie 
został zrealizowany prze członków Stowarzyszenia i nauczycieli Szkoły w formie wolontariatu.
4. Sfinansowano różnorodne formy promocji szkoły na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego -  promocję i 
prezentację zawodów kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, 
technik mechatronik) i Szkoły Policealnej ( technik usług kosmetycznych), min. sfinansowanie zakupu materiałów i 
środków niezbędnych do wykorzystania przy pokazach umiejętności zawodowych uczniów z poszczególnych 
kierunków kształcenia młodzieży w ZSZ Nr2 i SP Nr4 w Białymstoku.
5. Sfinansowano koszty udziału w studniówce dwóm uczniom z klasy czwartej technikum będących w trudnej sytuacji 
materialnej, 
6. Sfinansowano zakup materiałów dydaktycznych do pracowni przedmiotowych:
 - przybory na rzecz wyposażenia sali gimnastycznej oraz zajęć wychowania fizycznego,
- przybory na egzaminy zawodowe i maturalne dla uczniów i słuchaczy (kalkulatory), 
- zastawę stołową do pracowni kształcenia zawodowego (technik hotelarz)
- JBL Charge 2 - głośnik bezprzewodowy na potrzeby społeczności szkolnej 
- tablet Samsung A- jako mobilny sprzęt multimedialny do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych na zewnątrz,
7. Wolontariat członków Stowarzyszenia na rzecz wspierania akcji społecznych - członkowie Stowarzyszenia włączyli 
się również aktywnie w akcję charytatywną " Dla Olusia" ogłaszając zbiórkę nakrętek ( zebraliśmy ok 20 kg)
8. Aktywnie poszukujemy osób zainteresowanych współpracą -wsparciem finansowym i merytorycznym  działań 
Stowarzyszenia (osoby indywidualne, rodzice, instytucje i zakłady pracy współpracujące ze Szkołą

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych 
Nr2 w Białymstoku "Świętojańska" prowadzi działalność 
na rzecz uczniów/słuchaczy ZSZ nr2 w Białymstoku 
poprzez wielokierunkowe inicjowanie, wspieranie i 
udzielanie pomocy w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych 
uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół oraz wychowanków 
Internatu.
1. promowanie Szkoły i osiągnięć uczniów w środowisku 
lokalnym, na terenie miasta i województwa podlaskiego 
( Dni Otwarte Szkoły z prezentacją zawodów nauczanych 
w Szkole oraz wyjazdów promocyjnych i zachęcających 
do podjęcia nauki w naszej Szkole)
2. prezentowanie umiejętności zawodowych uczniów - 
Piknik Szkolny wpisujący się w tradycję Szkoły pt. 
"Świętojańskie rozrywki sportowe i zawodowe" - 
konkursy sportowe i zawodowe, integracja środowiska 
szkolnego i lokalnego, promowanie edukacji sportowej.
3.sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do 
pracowni przedmiotowych (zastawa stołowa do 
pracowni technik hotelarz, kalkulatory do pracowni 
matematyki, zakup przyborów do wyposażenia sali 
gimnastycznej)

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 045,88 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 045,88 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 7 045,88 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

6 615,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 615,07 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 430,81 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

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

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

Druk: NIW-CRSO 5



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Banach 
Damian Czech Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-17
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