
INFORMACJA DODATKOWA za 2011 rok
  

  
I.: Nazwa i siedziba jednostki:
  

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza

15-950 Białystok, ul. Brukowa 2
  
  
Podstawowy cel działalności jednostki:

1.      Opieka nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju.
2.      Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień.
3.      Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
środowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi województwa podlaskiego, pomiędzy 
dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół, w celu 
skutecznego wykrywania, wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych województwa 
podlaskiego.
4.      Upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w 
regionie idei nowatorstwa pedagogicznego.
5.      Pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia 
zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela.
6.      Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również na drodze fundowania 
stypendiów.
7.      Wzmacnianie postaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych 
inicjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci, 
młodzieży wybitnie uzdolnionej i ich nauczycieli, a w szczególności:
● Projektowanie i wdrażanie zindywidualizowanych programów nauczania
● i wychowania oraz samodoskonalenia,
● Tworzenie szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją 

dydaktyczną i wychowawczą,
● Wypracowanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli
● i współpracy z innymi nauczycielami w kraju i za granicą,
● Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów
● i szkół, realizowanych programach adresowanych do uzdolnionych, nowatorskich 

projektach i przedsięwzięciach,
● Prowadzenie ewaluacji działań i upowszechnianie dorobków w publikacjach
● i wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych.

Numer i organ prowadzący rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego
 Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  KRS - 0000261095
Podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego.
Zarząd Stowarzyszenia:        Przewodnicząca - Violetta Karolska
                                           Z-ca przew.    – Sławomir Kalisz
                                           Skarbnik         - Agnieszka Sałaj
                                           Sekretarz         - Sylwia Naumczuk
                                           Członek Zarządu – Ireneusz Bujnowski



  
II.:  Czas trwania działalności jednostki:
   nieoznaczony
  
III.: Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  
IV.: Informacje o kontynuacji:
    Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez 
co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na 
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.
  
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów:
Aktywa (środki pieniężne) i pasywa (kapitały i zobowiązania krótkoterminowe) wyceniono 
według wartości nominalnej.

  
V.: Uzupełnienie danych o aktywach i pasywach
Aktywa trwałe nie występują.
Aktywa obrotowe obejmują środki pieniężne na rachunku bankowym
BANK PEKAO S.A. O/Białystok                                                    17 872,12 zł
  
  
  
  
Pasywa
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy funduszy.

Wyszczególnienie funduszy Stan na początek roku Stan na koniec roku

1. Fundusz Statutowy 14 613,18 14 613,18

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,00 0,00

3. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat 
ubiegłych

0,00 334,59

4.  Nadwyżka przychodów nad kosztami
z roku obrotowego

334,59 2 339,35

RAZEM: 14 947,77 17 287,12
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 rok wyniosła 2 339,35 zł i Zarząd proponuje 
przeznaczyć ją na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w latach następnych.
  
W pozycji inne zobowiązania wykazano zobowiązanie wobec uczestników warsztatów 
(nadpłata) w kwocie 585,00 zł.
Powyższe zobowiązanie opłacono w 2012 roku.
  
VI.:  Struktura uzyskanych przychodów w kwocie 69 267,28 zł przedstawia się następująco:
1. Przychody z działalności statutowej:                                                               9 436,60 zł
- składki członkowskie                              2 640,00 zł
- darowizny od osób fizycznych                    4 530,00 zł



- darowizny 1%                                             2 266,60 zł
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej:                                               59 828,50 zł
- warsztaty naukowe                                 59 828,50 zł
3. Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym                 2,18 zł
  
VII.: Struktura poniesionych kosztów w kwocie 66 927,93 zł przedstawia się następująco:
1. Koszty realizacji zadań statutowych                                          4 601,36 zł
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej                                 61 637,77 zł
- warsztaty naukowe                                                                     61 637,77 zł
3. Koszty administracyjne                                                               688,80 zł
  
VIII.: Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
   działalnością statutową.
  
  
IX.: Jednostka planuje zwiększenie kwoty przychodów z tytułu otrzymywania darowizn, dotacji 
oraz grantów na realizację projektów.
  
X.: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
  

Wyszczególnienie Kwota zł

1. Przychody z rachunku wyników 69 267,28

2. Przychody podatkowe 69 267,28

3. Koszty z rachunku wynik 66 927,93

4. Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu /KSKUP/ 66 927,93

5. Dochód podatkowy 2 339,35

6. Dochód zwolniony 2 339,35

7. Dochód do opodatkowania 0,00

  
XI.: Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie zatrudniało pracowników na umowę o 
pracę.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym nie otrzymywali 
wynagrodzenia. W roku 2011 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów cywilno - prawnych w 
kwocie 10 910,00 zł
  
  Białystok  dnia 27.02.2011 r.                                                                                                                                                                  
ZARZĄD
 
Violetta Karolska - przewodnicząca
Sławomir Kalisz- zastępca przewodniczącej
 


