
Sprawozdanie merytoryczno finansowe 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych  Nr 1  

w Rzeszowie 
za rok obrotowy 2009 

1/ Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 
Siedziba: 
35-112 Rzeszów 
ul. Bohaterów 26 
tel. 017/ 8564768 
e-mail: zss1@op.pl 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane: 
− pierwszy wpis do Rejestru Sądowego w 1992 r. 
− drugi wpis do rejestru Sądowego 20.11.2001 r. 
Nr KRS: 0000064187 
Regon: 690238661 
NIP: 813-30-05-176 
Stowarzyszenie uzyskało status organizacji poŜytku publicznego: 
− wpis do KRS w dniu 30.11.2006 r. 
Nr KRS: 0000064187 
− podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133 Z – działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowano 
 
− Zarząd: 
1/ Przewodniczący - Józef Wawrejko 
2/ Z-ca przewodniczącego - Agata Celtner 
3/ Sekretarz - BoŜena Furman 
4/Skarbnik - Artur Ukleja 
5/Członek - Edyta Jagoda 
6/Członek - Jerzy Ostrowski 
7/Członek - Iwona Styka 
8/Członek - Agata Rybka 
 
2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych. 
 
Cele statutowe: 
Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie społecznej szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz klasy zerowej. Zadaniem jest troska o wychowanie uczęszczających 
do szkoły dzieci i młodzieŜy w duchu etyki katolickiej oraz ich wypoczynek letni  
i zimowy. 
 
Przedmiot działalności statutowej: 
Działalność statutowa oparta jest na pracy społecznej ogółu członków 
Stowarzyszenia, działających w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów i okoliczne gminy. 
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 
1/ Wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc Zespołowi Szkół 
Społecznych Nr 1 w Rzeszowie 
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2/ Organizowanie prelekcji, kursów itp. podnoszących poziom wiedzy pedagogicznej, 
psychologicznej, etycznej dla nauczycieli i rodziców 
3/ Prezentowanie interesów szkoły wobec władz publicznych i kościelnych, 
4/ Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o 
podobnym profilu działania 
5/ Inicjowanie innych form wspólnego działania mających na celu realizację załoŜeń 
statutu 
Działania szczegółowe Stowarzyszenia w 2009 r. - zgodnie ze statutem 
1/ stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
W listopadzie 2006 r. zostało zarejestrowane jako organizacja poŜytku publicznego. 
W związku z tym otrzymane w 2009 r. darowizny zostały przeznaczone na 
działalność oświatową, dopłata do wycieczek klasowych oraz remont bieŜący 
budynku szkoły. 
Stowarzyszenie zatwierdza projekt organizacyjny oraz plan finansowy na kaŜdy rok 
szkolny i kalendarzowy. Uwzględnia przy tym indywidualne potrzeby uczniów. 
Planuje zakup pomocy naukowych oraz remonty i naprawy sprzętu, planuje równieŜ 
remonty budynku, stara się o zwiększenie bazy lokalowej dla uczniów. 
W 2009 roku pieniądze z konta Stowarzyszenia przeznaczono na zakup materiałów 
budowlanych i remont  dwóch sal lekcyjnych. 
Podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację pikników, 
wieczornic, akademii itp. 
Odnośnie funkcjonowania Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie Zarząd 
Stowarzyszenia w 2009 roku podjął następujące uchwały:  
- przyjął i zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2009 
- zatwierdził projekt planu finansowego na rok 2010 
- o zwolnieniu całkowitym lub częściowym z opłat czesnego niektórych uczniów 
- o odpłatności dziecka za świetlicę 
- dodatkową (nieobowiązkową) opłatę na wymianę okien 
- o zwiększeniu stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkoły 
- o wynajmie pomieszczeń dla Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i sklepik 
  szkolny  
- o dniu wolnym w święto KEN 
- o odprowadzeniu przez nauczycieli 1 godz. w miesiącu poza obowiązującym 
  wymiarem czasu pracy ustalonym w umowie o pracę 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie od 2007 r. 
posiada konto bankowe (NIP 813 30 05 176 ). Oddzielne konto bankowe posiada 
Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie (NIP 813 30 63 877 ). W związku z tym 
za 2009 r. zostało sporządzone zbiorcze sprawozdanie finansowe. 
Wskazanie okresu trwania działalności stowarzyszenia – czas trwania 
Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym – przedmiotowe 
sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
Rok podatkowy stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności statutowej. Nie występują przesłanki zagraŜające dalszej działalności 
Stowarzyszenia. 
 
 



- 3 - 
Sprawozdanie finansowe za 2009 r. zostało sporządzone na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych 
zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Zarządu  
w sprawie zakładowego planu kont oraz przyjętej polityki rachunkowości, w sposób 
zgodny w szczególności z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 12 
poz. 591 z późniejszymi zmianami), a takŜe w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z 2001 r. oraz z 2003 r. Nr 11 
poz. 117). Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie 
porównawczym. 
W sprawozdaniu wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych kierujemy się metodą rzeczywiście 
poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów, ustalając wynik finansowy. 
Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pienięŜne i inne aktywa 
finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, 
nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, kwoty za sprzedane składniki majątkowe 
oraz przychody finansowe ( dotacje, subwencja, wpłaty czesnego, wpisowego, za 
świetlicę, zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń szkoły, wpłaty za kolonie, darowizny, 
wpłaty 1% podatku dochodowego itp.) 
Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych. 
Koszty dzielą się na statutowe i administracyjne. Za koszty administracyjne uwaŜa 
się wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, odpisy umorzeniowe lub 
amortyzacyjne środków trwałych, zuŜycie materiałów, energii, usługi obce oraz 
pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 
RóŜnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników zwiększa 
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. RóŜnicę dodatnią 
moŜna równieŜ zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego. 
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie 
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami 
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostroŜnej wyceny. 
Koncepcja dalszego działania. 
Przedmiotem dalszego działania jest pozyskanie środków finansowych potrzebnych 
na podwyŜki wynagrodzeń nauczycieli, na odwodnienie budynku szkoły oraz na 
wyłoŜenie placu szkolnego kostką brukową , remonty budynku i wymianę okien. 
 

 
Do niniejszego sprawozdania dołączono następujące dokumenty: 
1/ Bilans za 2009 r. 
2/Rachunek wyników od 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r. 
3/Informacja dodatkowa 


