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Ministerstwo Pracy
i Polityki

Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z
działalności 

organizacji pożytku publicznego

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

myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE START 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj Polska Województwo Pomorskie Powiat Wejherowo

Gmina Wejherowo Ulica  Gdańska Nr domu  30 Nr lokalu  ( - )

MiejscowośćWejherowo Kod pocztowy 84-200 Poczta Wejherowo Nr telefonu 607 32 82 62

 Nr faksu E-mail  startwejh@wp.pl Strona www  www.startwejherowo.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

27.12.2004r.

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego

27.12.2004r.

5. Numer REGON 193008658 6. Numer KRS 0000223792

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

Krzysztof Ruchalski Prezes  x  tak
 nie

Andrzej Białas Wiceprezes  X tak  
 nie

Piotr Pranschke

Andrzej Bułakowski

Sekretarz

Członek Zarządu

 X tak

 nie

X tak

  
 nie

1
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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

Mirosław Odyniecki Przewodniczący  X tak   
 nie

Jan Zębko Zastępca  X tak  
 nie

Henryk Ptach Sekretarz  X tak   
 nie

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:( więcej czytaj na naszej stronie: www.startwejherowo.pl)

W naszym Stowarzyszeniu działają 3 sekcje:

- tenisa stołowego 

- szachowa 

- boccia 

A. Zajęcia popołudniowe – treningi

Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne były prowadzone:

1.      Tenis stołowy: 10 godzin w tygodniu i tak: 

- sport powszechny : wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 21.00 oraz w niedziele w godz. 09.00-11.00. 

 Zajęcia na 6 stołach prowadziła Kadra szkoleniowo-instruktorska ( zatrudnieni i wolontariusze): Zbigniew 
Bautembach, Tomasz Miks ,Krzysztof Ruchalski, Waldemar Moska i Jarosław Greszta                                                 

2) Szachy zajęcia treningowe odbywają się we wtorki w godz.17.00-19.00  oraz w miarę potrzeb w czwartki  w 
godz. 17.00-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia , a prowadził je kwalifikowany instruktor – Zygmunt Wielecki.       

3)Boccia – 4 godz. w tygodniu i tak: instruktor Genowefa Lenda, która przy współpracy wolontariusza Leszka Lendy 
prowadziła systematyczne zajęcia – soboty w godz. 10.00-12.00 oraz niedziele w godz.11.00-13.00. 

B) Imprezy sportowe

I .Imprezy  własne (ogółem 10 – osobo startów 239 )

I .Imprezy  udziałowe (ogółem 12 – osobo startów 60 )-najważniejsze  starty to:

Tenis stołowy

Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych ( Pleszew.)

   III miejsce (brązowy medal) Gabriela Andrzejewska

 Boccia

Międzynarodowe Zawody –Konopiska k/Częstochowy -1m . drużynowo

Ogólnopolskie Turnieje w Mauszu i Grudziądzu – 1m. drużynowo

SZACHY

Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych (Gorzów Wlk.20-22.09.)

   Szachy szybkie: I miejsce indywidualnie( złoty medal) Zygmunt Wielecki, 2 m. miejsce drużynowo.(Zygmunt 
Wielecki, Krzysztof Jurkiewicz i Tadeusz Panek )

     Szachy błyskawiczne: 3m.indywidualnie Krzysztof Jurkiewicz  i 2m. drużynowo
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, 
przysiółek)                    

 gmina                                            województwo                   

 kilka gmin                                      kilka województw
                                             

 powiat                                           cały kraj 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                  

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 58

Osoby prawne ( - )

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

( - )

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
X tak

 nie

 

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

SPORT, REHABILITACJA, 
REKREACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE, 
TRENINGI W SEKCJACH

SPORT, REHABILITACJA, 
REKREACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ORGANIZACJA IMPREZ 
SPORTOWYCH

SPORT, REHABILITACJA, 
REKREACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UDZIAŁ W ZAWODACH 
SPORTOWYCH

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
 tak

X nie

 

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności
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4.2. 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, zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

( - ) ( - )

( - ) ( - )

( - ) ( - )

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
 tak

X nie  

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. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:
( - )

( - )

Kod PKD:
( - )

( - )

Kod PKD:
( - )

( - )

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)   39432,13  zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      39432,00  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) 0,13 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem
21467,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 00,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)
           39227,83 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
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a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
30717,24 zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
0,00 zł

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
0,00 zł

d) Koszty administracyjne
8510,39 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
0,20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

204,30 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku      5345,40   zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem      5345,40  zł

4.3. 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
Zawody sportowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne 3637,74  zł

2
Um-zlec.-prowadzenie dokumentacji 546,26    zł

3
Inne ( Biuro Rachunkowe 480zł ., reklama 1% 81,40 zł. ,wynajem sali gimnastycznej ).

    1161,40   zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

X    z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
                    

x
z opłaty skarbowej

                                      

z opłat sądowych
                                      

z innych zwolnień

-> jakich?__________________________         

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

x  nie
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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 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

X nie korzystała

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
(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)

                                                                                

( - )
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 1 miejsca po
przecinku)

                                     
( - )

           
etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
  
                               5              osób
 

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
X tak

 nie

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego

                     58                osób 
fizycznych

                            
( - )

         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)

X tak

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)

7 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym

     13447,34   zł

7
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a) z tytułu umów o pracę 0,00  ,    zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   13447,34  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

 540,00    zł

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

  1120,00    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

X tak

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

X tak

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli

1
ZUS Oddział Gdańsk (25-30.09.2015r. )

(protokół z kontroli   nie zawiera żadnych uwag  ani  zastrzeżeń  )
     1

2 ( - ) ( - )

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

Zarząd ISS START w Wejherowie pragnie  serdecznie podziękować  wszystkim darczyńcom za pomoc finansową 
udzieloną naszemu Stowarzyszeniu poprzez przekazanie 1% od podatku w 2014r.
Wsparcie finansowe, udzielone przez Państwo w zasadniczy sposób przyczyniło się do wzrostu poziomu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, który poprzez systematyczne ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu osiągnęli wiele cennych 
sukcesów zarówno w skali krajowej , jak i międzynarodowej. 
   Dla realizacji tych celów zatrudnialiśmy –   na umowy –zlecenia z wynagrodzeniem w roku ; Zbigniew Bautenbach 
(6180,00zł.) Tomasz Miks (3420,00)oraz do prowadzenia dokumentacji Leszek Lenda (1050,00zł) , Andrzej Białas 
(1300,00zł) oraz Jan Zębko sędziowanie zawodów (100,00zł).
W zmodyfikowanej naszej  stronie  internetowej wprowadziliśmy BIP(Biuletyn Informacji Publicznej )  w celu 
przejrzystości działalności  naszego Stowarzyszenia.     ( www.szartwejherowo.pl )                                                          
Istotną rolę przywiązujemy do szkolenia władz naszego Stowarzyszenia w celu jego prawidłowego funkcjonowania i tak
z zakresie:

 szkolenie działaczy ogranizacji pożytku publicznego prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie.

Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu

organizacji

Krzysztof Ruchalski

Andrzej  Białas

Data wypełnienia sprawozdania

12.06.2015r.
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