
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDYNIA

Powiat M. GDYNIA

Ulica TRAUGUTTA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-388 Poczta GDYNIA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zarzad@ovum.org.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-03-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19310731400000 6. Numer KRS 0000217093

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 Szymańska Prezes Zarządu (do maja 
2016 r.)

TAK

Anna Melki Sekretarz Zarządu (p.o. 
Prezesa Zarządu od 
maja 2016 r.)

TAK

Edyta Orłowska Skarbnik TAK

Piotr Lewko Członek 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)

STOWARZYSZENIE "OVUM"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz równego statusu kobiet 
i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie, w tym w szczególności:
1) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także działania na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;
2) promowanie współodpowiedzialności kobiet i mężczyzn oraz 
partnerskiego modelu w realizacji obowiązków rodzicielskich, 
zawodowych i domowych;
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i środowisku;
4) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
5) ochrona i promocja zdrowia w tym działania na rzecz rozwiązywania 
problemów prawa medycznego oraz zdarzeń medycznych;
6) działania na rzecz dostępu do najnowszych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych;
7) wspieranie społecznej aktywności obywateli i edukacja, w tym takich 
grup jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i 
młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
8) prowadzenie działań na rzecz pomocy postpenitencjarnej osobom 
skazanym/opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom;
9) prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i ich rodzinom; 
10) prowadzenie działań na rzecz pomocy pokrzywdzonym handlem 
ludźmi oraz prowadzenie akcji prewencyjnych w tym temacie,
11) działalność na rzecz rozwoju i wspierania inicjatyw kulturalnych;
12) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
13) przeprowadzanie mediacji w różnych jej formach; 
14) edukacja i propagowanie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej.
15) edukacja grup społecznych w zakresie HIV/AIDS i narkomanii.
16) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
17) wspieranie działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
spółdzielni socjalnych
18) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
propagowanie wiedzy historycznej 
19) wspieranie tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na 
wynikach badań naukowych w celu rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
20) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości
21) promocja Rzeczpospolitej Polskiej zagranicą
22) pomoc Polonii i Polakom zagranicą
23) Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy ze 
społeczeństwami i krajami spoza Unii Europejskiej.
24) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Patrycja Geraga Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Natalia Kiełkowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej (do maja 
2016 r.)

TAK

Ewa Zarębińska Szczodra Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej (od maja 
2016 r.)

TAK

Druk: MPiPS 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność edukacyjną i wychowawczą, w tym organizację szkoleń, 
konferencji, seminariów, warsztatów, sympozji, cykli spotkań;
2) poradnictwo i grupy wsparcia; 
3) organizację imprez kulturalnych, wystaw i odczytów;
4) działalność informacyjną, wydawniczą, informacyjno-promocyjną 
i edukacjno-szkoleniową;
5) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, 
organizacjami społecznymi, pozarządowymi, placówkami kulturalno-
oświatowymi, edukacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi;
6) współpracę ze środkami masowego przekazu;
7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami oraz instytucjami i 
organizacjami zajmującym się podobną tematyką;
8) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów 
społecznie użytecznych. 

Cele statutowe mogą być realizowane zarówno poprzez działalność 
charytatywną, jak i poprzez działalność gospodarczą. Dla realizacji swoich 
celów Stowarzyszenie może zatrudniać osoby spoza jego członków.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 3



W 2016 r. nasza działalność skupiała się na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich w Gdyni, 
prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i współprowadzeniu Gdyńskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Prowadziliśmy zarówno działalność nieodpłatną, jak i działalność odpłatną 
we współpracy ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich i Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

W 2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w VI, VII i VIII zjeździe Ogólnopolskiej Sieci 
Organizacji Przeciwko Handlowi Ludźmi, której Stowarzyszenie jest członkiem. Wzięliśmy także udział w 
w Walnym Zebraniu Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO), którego Stowarzyszenie jest członkiem.

W dniu 13.05.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OVUM. Prezes Zarządu i 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyły rezygnację, ich funkcje powierzono nowym osobom.

W dniach 24-26.06.2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w warsztacie ZBPO dotyczącym 
poszerzenia umiejętności pogłębionej pracy poradniczej, identyfikowania istotnych problemów w 
społeczności i podejmowania  działań na rzecz ich zmiany.

W 2016 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali czynny udział w pracach nad projektem gdyniawspiera.pl 
realizowanym przez Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni.

W lipcu 2016 r. gościliśmy praktykanta międzynarodowa z Włoch we współpracy z Europejskim 
Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

W dniach 14-17.07.2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Akademii Sztuk Pięknych na 
Festiwalu Woodstock; w ramach Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi 
Ludźmi, razem z Fundacją La Strada z Warszawy i Fundacją Victim z Opola, prowadziliśmy akcję 
prewencyjną skierowaną do uczestników festiwalu w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

W dniu 14.11.2016 r. w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z Grupą 
Ekspertów do Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi przy Radzie Europy GRETA. Celem spotkania było 
opracowanie zaleceń przez Grupę Ekspertów, omówienie głównych problemów w tematyce handlu 
ludźmi w Polsce i wydanie rekomendacji.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach Zespołu ds. Modelu Integracji Imigrantów w 
Gdańsku, uczestniczyli także w dniu 17.11.2016 r. w seminarium zorganizowanym przez MOPS Gdynia 
„Mój dom – Gdynia – różne perspektywy migracji”.

02.12.2016 – wystąpienie Członka Zarządu podczas Konferencji „Aktywni –zdolni do zmiany. 
Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych” ; Konferencja zorganizowana przez ZBPO ze 
środków FIO z okazji 20-lecia ZBPO.; prelekcja pt. „Gdynia aktywna” dotycząca roli BPO Gdynia jako 
animatora aktywności społecznej wśród mieszkańców, reagującego na sygnały płynące z otoczenia
02.12.2016 – spotkanie z przedstawicielami Fundacji La Strada; wizyta studyjna, wymiana doświadczeń, 
wprowadzenie wolontariuszy w tematykę handlu ludźmi;
03.12.2016 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Interwencji Prawnej; wizyta studyjna, 
wymiana doświadczeń, wprowadzenie wolontariuszy w tematykę cudzoziemców
03.12.2016 – spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich; wizyta studyjna, wymiana doświadczeń, 
zacieśnienie współpracy, dołączenie do Koalicji Infolinii
04.12.2016 – wizyta studyjna w Trybunale Konstytucyjnym

W trakcie roku przeprowadziliśmy szereg szkoleń wewnętrznych dla członków, wolontariuszy i 
pracowników Stowarzyszenia z zakresu psychologii i metodyki udzielania porad obywatelskich. Nasi 
przedstawiciele uczestniczyli również w licznych szkoleniach organizowanych przez podmioty 
zewnętrzne. Odbyliśmy także szereg spotkań roboczych i merytorycznych niewymienionych powyżej z 
organizacjami pozarządowymi.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

50000

140

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego

Celem projektu było 
zwiększenie aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców gminy 
Gdyni w poprzez 
upowszechnianie i 
świadczenie przez Biuro 
Porad Obywatelskich w 
Gdyni bezpłatnej 
pomocy prawnej i 
obywatelskiej. 
Rezultaty projektu 
zostały osiągnięte.

Cel główny  został  
zrealizowany poprzez  
cele szczegółowe tj.:
1) Zmniejszenie 
nierówności dostępu do 
prawa przez 
wzmocnienie osób w 
gorszym położeniu 
poprzez świadczenia 
poradnictwa poza 
siedziba biura.
2) Zwiększenie jakości 
usług doradczych 
ukierunkowanych na 
indywidualizacje pracy 
z klientem/ką poprzez 
szkolenia wewnętrzne.
3) Upowszechnianie 
pracy BPO poprzez 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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prowadzoną kampanię 
promocyjno –
informacyjną.
4) Upowszechnianie 
zasad ochrony wolności 
i praw człowieka 
poprzez podejmowanie 
różnego typu działań 
edukacyjno - 
poradniczych.

Porady udzielane były 
osobiście w siedzibie 
BPO, listownie i 
telefonicznie, mailowo 
oraz w trakcie 
poradnictwa 
mobilnego.W okresie 
od 02 stycznia do 
 30 grudnia 2016 
przyjęto 1722 klientów 
z terenu Gdyni oraz 158
 osób, które nie podały 
miejsca zamieszkania 
(łączna liczba klientów 
w wyniosła 1880 osób). 
Udzielono im łącznie 
3099 porad. 
Działania dotyczące 
poradnictwa prawnego 
dla mieszkańców naszej 
gminy były dodatkowo 
rozszerzane w ramach 
projektów:"Poradnictw
o bez barier"" 
Senioralna Szkoła 
Prawa" "Prowadzenie 
GCOP", prowadzenie 
nieodpłatnych punktów 
pomocy prawnej
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udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa

W ramach działalności 
Stowarzyszenie OVUM 
prowadziło w okresie 
od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. trzy 
punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 
Gdyni (łącznie 1998 
beneficjentów) oraz 
jeden punkt na terenie 
powiatu 
wejherowskiego w 
Bolszewie (147 
beneficjentów). 
Działanie było 
realizowane w ramach 
systemu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej, 
polegało na bezpłatnym 
dostępie do 
darmowych porad 
prawnych na poziomie 
lokalnym i zniwelował 
barierę finansową do 
korzystania z 
profesjonalnej usługi 
prawnej. Każdy punkt 
był otwarty przez 20h w 
tygodniu. W ramach 
projektów 
przygotowano również 
wzory pism oraz 
materiały 
merytoryczne, 
przeprowadzono 12 
szkoleń dla 
mieszkańców, 
sporządzono algorytmy 
postępowania 
niezbędne do 
rozwiązania problemów 
prawnych zgłoszonych 
przez klientów, 
przygotowano także 
porady prawne i wzory 
pism. Krąg 
beneficjentów i zakres 
pomocy był zgodny z 
ówcześnie 
obowiązującymi 
przepisami ustawy o 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacji 
prawnej.

69.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Współprowadzenie 
Gdyńskiego Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych. 
Głównym celem 
zawartym w ofercie 
współrealizacji zadania 
publicznego było 
zbudowanie 
kompleksowego i 
trwałego systemu 
wsparcia inicjatyw 
obywatelskich i 
organizacji 
pozarządowych na 
terenie gminy Gdynia, 
którego efektem będzie 
scalenie grupy 
niezależnie działających 
organizacji w sprawnie 
funkcjonującą i 
współpracującą grupę 
liderów na zasadzie 
budowania partnerstw 
sektorowych i 
międzysektorowych. 
Cel ten był realizowany 
poprzez podniesienie 
profesjonalizacji 
organizacji 
pozarządowych oraz 
wspieranie procesu 
zakładania ich, 
zaktywizowanie 
mieszkańców gminy 
poprzez animowanie 
działań i inicjatyw 
społecznych, 
wzmocnienie 
współpracy między 
sektorami gospodarki w 
oparciu o NGO, wzrost 
zaufania do organizacji 
pozarządowych oraz 
zwiększenie 
rozpoznawalności 
inicjatyw tworzonych 
przez III sektor.

94.11.Z
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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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa

Prowadzenie 
doradztwa 
konsultacyjnego 
dotyczącego kwestii 
prawnych związanych z 
usługami  opiekuńczymi 
nad osobami zależnymi 
- Innowacje na rzecz 
osób zależnych w 
kontekście praw 
podstawowych na 
podstawie umowy nr 
284/A/2016 zawartej z 
Laboratorium Innowacji 
Społecznych z siedzibą 
w Gdyni. W zakres 
zlecenia wchodziły: 
konsultacje dotyczące 
Praw Człowieka oraz 
Konwencji ONZ o 
prawach osób 
niepełnosprawnych, 
praktyczne wskazówki 
dot. ochrony danych 
osobowych dla 
testujących innowacje, 
innowacje a ochrona 
własności 
intelektualnej, w tym 
prawo autorskie i 
prawo patentowe, 
indywidualne kwestie 
prawne dopasowane 
do potrzeb i zakresu 
tematycznego 
poszczególnych 
projektów w 
inkubatorze takie jak: 
prawo pracy z 
elementami 
zatrudnienia 
pracownika będącego 
osobą 
niepełnosprawną, 
umowy cywilnoprawne, 
organizacje 
pozarządowe i inne 
formy działalności, jak 
wynająć lokal na 
siedzibę.

69.10.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie zawarło 
umowę ze Związkiem 
Biur Porad 
Obywatelskich o 
współpracy przy 
organizacji spotkań 
edukacyjnych w 
środowisku lokalnym, 
realizowanych w 
ramach projektu 

94.99.Z

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


„Obywatelskie – 
AKTYWNE”, 
współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach 
Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO), 
umowa nr. 412_I/2016 
z dnia 12.07.2016 r. 
Celem spotkania było 
omówienie ważnych 
problemów/spraw dla 
społeczności, aby 
zmotywować 
uczestników do 
włączania się w 
działania na rzecz ich 
zmiany. Stowarzyszenie 
OVUM zorganizowało w 
dniu 21.11.2016 r. 
spotkanie pt. 
„Narzędzia aktywności 
obywatelskiej”. Temat 
spotkania został 
wybrany w oparciu o 
zgłaszaną przez 
Klientów Biura Porad 
Obywatelskich w Gdyni 
problematykę spraw. 
Spotkanie poprowadziły 
trzy osoby, a czwarta 
przygotowała 
prezentację 
multimedialną. 
Spotkanie odbyło się w 
Gdyńskim Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych, 
uczestniczyło w nim 17 
osób. Uczestnicy 
spotkania zostali 
zaproszeni na 
wydarzenie za 
pośrednictwem 3 
plakatów 
umieszczonych w 
siedzibie 
Stowarzyszenia OVUM; 
opracowano graficznie, 
wydrukowano i 
rozdystrybuowano 
również 26 zaproszeń 
wśród młodych i 
niedoświadczonych 
organizacji 
pozarządowych 
skupionych w GCOP. Na 
spotkaniu 
zaprezentowano baner 
(roll-up), a uczestnikom 
rozdano 12 koszulek, 
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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 wyników/zysków i strat) 486,511.39 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 484,144.41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,260.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 106.98 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

77,210.69 zł

396,582.87 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

które zostały 
opracowane graficznie i 
wyprodukowane w 
ramach projektu.

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 473,793.56 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,758.40 zł

0.00 zł

6,758.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 5,959.43 zł

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,482.20 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 478,923.43 zł 0.00 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

476,662.21 zł 0.00 zł

2,260.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1.22 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

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

0.00 zł
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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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

2.0 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 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

17.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

905.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 225,676.73 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

31,053.27 zł

29,209.75 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 1,843.52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 194,623.46 zł

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

194,623.46 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 270.00 zł

11.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

9.00 osób

12.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

5.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 194,353.46 zł

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
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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,050.86 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

5,220.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Prowadzenie Biura Porad 
Obywatelskich

Celem projektu było 
zwiększenie aktywności 
obywatelskiej mieszkańców 
gminy Gdynia poprzez 
upowszechnianie i świadczenie 
przez BPO w Gdyni bezpłatnej 
pomocy prawnej i 
obywatelskiej.

Prezydent Miasta Gdyni 98,836.79 zł

2 Prowadzenie Punktów 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

Zakładanym celem projektu 
było wiedzy prawnej 
mieszkańców gminy Gdynia w 
okresie od 1 stycznia 2016 do 
31 grudnia 2016 r. poprzez 
działalność trzech Punktów 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Prezydent Miasta Gdyni 185,400.00 zł

3 Gdyńskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych – 
szkolenie, partnerstwa, sieci, 
liderzy

Głównym celem zawartym w 
ofercie współrealizacji zadania 
publicznego było zbudowanie 
kompleksowego i trwałego 
systemu wsparcia inicjatyw 
obywatelskich i organizacji 
pozarządowych na terenie 
gminy Gdynia, którego efekem 
będzie scalenie grupy 
niezależnie działających 
organizacji w sprawnie 
funkcjonującą i współpracującą 
grupę liderów na zasadzie 
budowania partnerstw 
sektorowych i 
międzysektorowych.

Prezydent Miasta Gdyni 52,400.08 zł

4 Prowadzenie w formie 
powierzenia Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Gminie 
Wejherowo dla 
mieszkańców Powiatu 
Wejherowskiego

Zakładanym celem projektu 
było zwiększenie wiedzy 
prawnej mieszkańców Powiatu 
Wejherowskiego, w 
szczególności Bolszewa, w 
okresie od 1 stycznia 2016 do 
31 grudnia 2016 r. poprzez 
działalność Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
Cel ten został osiągnięty 
poprzez świadczenie pomocy 
prawnej zgłaszającym się po 
bezpłatną pomoc prawną 
osobom zamieszkałym na 
terenie Powiatu 
Wejherowskiego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego 59,946.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Kordian Zarębiński, Martyna 
Kruszyńska, Piotr Lewko / dnia 

17.07.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Aktywne i profesjonalne 
NGO - program wsparcia 
organizacji pozarządowych

Wzmocnienie kompetencji, 
podniesienie wiedzy i 
umiejętności organizacji 
pozarządowych,Zwiększenie 
umiejętności budowania 
partnerstw wśród 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych,Zwiększenie 
zaufania społecznego do 
lokalnie działających organizacji 
pozarządowych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

72,728.99 zł

2017-06-30
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