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 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

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo POMORSKIE

Powiat GDAŃSK

Gmina GDAŃSK

Ulica WITA STWOSZA

Nr domu 58

Nr lokalu 20

Miejscowość GDAŃSK

Kod pocztowy 80-308

Poczta GDAŃSK

Nr telefonu

E-mail: biuro@nzsug.pl

Strona www: www.nzsug.pl

Nr faksu

3. Data rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

220554113

2008-08-02
2012-01-18
6. Numer KRS

1

0000298475

Imię i nazwisko
Karol Malinowski
7. Skład organu zarządzającego
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
organu zarządzającego)

Monika Lukas
Adam Kwiatkowski
Magdalena Roszczyk
Patrycja Jagodzińska
Marta Rozkwitalska

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
Przewodniczący
Zarządu
Wiceprzewodnicząca
ds. finansowych
Sekretarz
Członek Zarządu ds.
partnerów
Członek Zarządu ds.
zasobów ludzkich
Członek Zarządu ds.
wizerunku i promocji
Funkcja

Wpisany do
KRS
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wpisany do
KRS

Paulina Erecińska

Przewodniczący

TAK

Arkadiusz Węsierski

Wiceprzewodniczący

TAK

Adrianna Karpińska

Sekretarz

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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DROGOWSKAZY KARIERY (edycja regionalna): kompleksowy program na rzecz
rozwoju ścieżki kariery studentów połączony z programem praktyk
organizowanym na Uniwersytecie Gdańskim. Misją Programu jest pomoc żakom
w kształtowaniu własnej przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju,
przekazanie idei systemu bolońskiego, propagowanie w środowisku studenckim
idei pozostania i szukania pracy w Polsce, omawianie innych ważnych spraw,
które aktualnie stanowią problem dla studentów w kształtowaniu swojej
przyszłości. Założone cele są realizowane poprzez panele dyskusyjne/debaty,
warsztaty/szkolenia/case studies i prezentacje branżowe.
STUDENCKI NOBEL (etap regionalny): projekt dający szanse wybitnym,
aktywnym studentom na pochwalenie się swoimi osiągnięciami i uczestnictwo w
konkursie, w którym najwyższą stawką jest nie tylko cenna nagroda główna, ale
przede wszystkim zaszczytny tytuł „Najlepszego Studenta w Polsce”. Konkurs
polega na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, zarówno państwowych,
jak i prywatnych szkół wyższych w regionie.

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII STUDENCKIEJ (etap regionalny): konkurs
skierowany do wszystkich studentów uczelni państwowych i prywatnych
interesujących się fotografią, którzy nie ukończyli 28 roku życia oraz
towarzysząca mu „Pstrykaliada” czyli wystawy nadesłanych prac, cykle
warsztatów, projekcji i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów.
Celem projektu jest promowanie fotografii, studentów-fotografów oraz zachęta
do zainteresowania się fotografowaniem. Liczne warsztaty i wykłady
organizowane w ramach „Pstrykaliady” mają za zadanie przybliżyć studentom
świat fotografii, natomiast wystawy prac prezentujących bardzo wysoki poziom
zainteresują tych, którzy fotografią jeszcze się na poważnie nie zajmowali.
WAMPIRIADA: celem projektu jest rozpowszechnianie idei honorowego
krwiodawstwa
w społeczeństwie. Projekt polega na organizacji zbiórki krwi na wydziałach
Uniwersytetu Gdańskiego, co przyczynia się do informowania społeczeństwa o
krwiodawstwie i krwiolecznictwie.
CZYTELNIA: rozpowszechnianie idei „bookcrossingu”, czyli wędrującej z rąk do
rąk książki, co oznacza swobodny dostęp do książek i czasopism, z tą jednak
różnicą, że ich cyrkulacja odbywa się jedynie pomiędzy regałami rozlokowanymi
na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.
OKNO: projekt ten ma na celu przełamywanie stereotypów, otwieranie ludzi na
nowe kultury, a także zaprezentowanie ciekawostek i obyczajów panujących w
różnych regionach. Przedsięwzięcie ma zachęcić studentów do asymilacji z
różnymi rodzajami kultur, od świata arabskiego, aż po USA, poprzez m.in.
spotkania z podróżnikami, pokazy tańca i degustacje potraw z różnych zakątków
świata.
IMPULS: bezpłatne czasopismo NZS UG, którego celem jest stworzenie platformy
do swobodnej wymiany poglądów i otwartej dyskusji na tematy ważne dla
środowiska studenckiego oraz uświadomienie studentom, że mają szereg praw,
o których egzekwowanie mogą i muszą się domagać. Wydawane co kwartał, od
czasu jego wznowienia w 2013 roku.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś,
przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie
prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Osoby fizyczne 10 000

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

Osoby prawne

0

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
Sfera działalności pożytku
publicznego
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

Nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i
wychowanie
Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości

TAK
Przedmiot działalności
Popieranie i prowadzenie
działalności naukowej,
kulturalnej, ochrony dóbr
kultury i tradycji.
Promocję zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej,
prowadzenie działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.

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 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

Sfera działalności pożytku
publicznego
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NIE
Przedmiot działalności

publicznego i o wolontariacie, zaczynając od
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
NIE

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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)

39 854,41
zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

39 854,41
zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

,

zł

,

zł

,

zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych)
ogółem

2 000,00 zł
2
000,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem
wyników/zysków i strat)

34 88
6,88 zł

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

32 194,38 zł
,

zł

,

zł

2 692,50 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

,

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

5

zł

4 957,53 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

16 218,68 zł

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

13 706,32 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
2
3

Cele statutowe Fundacji Pies Szuka Domu, na podstawie celu szczegółowego
podanego przez podatników

9 845,72 zł

Wydruk 700 egzemplarzy numeru czwartego gazety Impuls

845,25 zł

Wydruk 1000 egzemplarzy numeru piątego gazety Impuls

808,50 zł
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Materiały promocyjne – ulotki i plakaty na projekty

1 103,41 zł

5

Gadżety i inne materiały służące organizacji projektów

930,34 zł
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Opłaty pocztowe

173,10 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług

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 NIE
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226, z późn. zm.)

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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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)

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)

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 etatów

0 osób

2. Członkowie

TAK

2.1. Organizacja posiada członków

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

fizyczne
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)

TAK

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym

70 osób

(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

,

a) z tytułu umów o pracę

zł
,

zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

, 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
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
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

TAK

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

NIE
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zł

zł

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1
2
IX. 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

Data wypełnienia sprawozdania
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31.03.2015

