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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat POZNAŃSKI

Gmina POBIEDZISKA Ulica RÓŻANA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość 
POBIEDZISKA

Kod pocztowy 62-010 Poczta POBIEDZISKA Nr telefonu 61-815-44-88

Nr faksu E-mail kontakt@stow-
pobiedziska.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30028729700000 6. Numer KRS 0000132851
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Ewa Łagodzińska         - członek zarządu
Otuszewska Agata       - członek zarządu
Milena Zagrodnik         - sekretarz zarządu
Małgorzata Halber        - prezes
Janusz Szofiński           - wiceprezes
Mirosława Matuszak      - skarbnik
Agata Otuszewska        - członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Hanna Borucka              - przewodnicząca
Gabriela Walczak          - członek
Maria Kędziora              - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych poprzez niesienie tym osobom wszechstronnej 
pomocy we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności pomocy 
w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie może również realizować następujące cele: 
1. działalność charytatywną; 
2. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, jako osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
4. ochronę, promocję zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną
5. naukę, edukację, oświatę i wychowanie; 
6. turystyka i krajoznawstwo;
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 
ekologii;
8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
9. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10. promocję, organizację i wspieranie wolontariatu.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych, a 
zwłaszcza dzieci i młodzieży;
2. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki 
środowiska osób niepełnosprawnych;
3. aktywne popieranie i organizowanie budowy i rozwoju ośrodków 
szkolno-rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i 
leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 
4. prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej, w 
szczególności wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz 
w trudnej sytuacji życiowej – środkami  rzeczowymi i innymi 
formami pomocy;
5. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych i 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności 
prowadzących terapię zajęciową;  
6. organizowanie: warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, 
festynów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, 
wystaw i innych przedsięwzięć o podobnych charakterze;
7. inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
8. propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i  
młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych;
9. promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających 
realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
10.  prowadzenie działalności wydawniczej; 
11. współpracę z administracją publiczną, organizacjami 
pozarządowymi, sektorem biznesu oraz wszelkimi innymi 
podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi 
zainteresowanymi realizacją celów statutowych
12. organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 
13. organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób 
objętych opieką Stowarzyszenia i realizujące formę integracji 
niepełnosprawnych ze zdrowymi
14. rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących 
dzieci i młodzież niepełnosprawną;
15. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
16. prowadzenie zajęć terapeutycznych;
17. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz 
celów społecznie użytecznych;
18. prowadzenie badań i analiz 
19. udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn i dotacji 
na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele 
zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia 
20. promocję i organizację zatrudnienia i aktywizacje zawodową; 
21. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń 
zawodowych i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do 
rozwoju celów statutowych
22. prowadzenia Biura Stowarzyszenie oraz obsługę 
administracyjną działań Stowarzyszenia

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie skupia się na szeroko pojętej pomocy osobom 
niepełnosprawnym – w okresie sprawozdawczym – prowadziliśmy następujące 
działania dla dzieci do 7 roku ze skierowaniami od lekarzy o potrzebie wsparcia 
rozwoju oraz dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności – w sumie opieką 
zostało objętych około 60-ciorga potrzebujących. Pomoc realizowaliśmy w  
formie: 
rehabilitacji ruchowej – gimnastyka oraz masaże – dostępne 30 godzin 
tygodniowo
logopedia – dostępna 20 godzin tygodniowo
terapia SI – dostępna 10-15 godzin tygodniowo
zajęcia arteterapii – dostępne od 2 do 6 godzin tygodniowo 
zajęcia biblioterapii – dostępne 2 godziny tygodniowo
zajęcia edukacyjne – dostępne 6 godzin tygodniowo
troje podopiecznych głęboko zależnych korzystało z terapii w domach 

 Powyższe zajęcia były prowadzone ze specjalistami posiadającymi stosowne 
wykształcenie i uprawnienia. Były one realizowane w siedzibie Stowarzyszenia – 
Różana 4 oraz w salach użyczonych Stowarzyszeniu i przez nas wyposażonych 
w kompleksie sportowo-edukacyjnym – ul. Kostrzyńska 23.
W trakcie ferii oraz wakacji przeprowadziliśmy warsztaty rehabilitacyjno-
terapeutyczne – 5 dniowe w formie stacjonarnej oraz 8 dniowe w formie 
półkolonii w Imiołkach.
Organizowaliśmy festyny oraz imprezy integracyjne, prowadziliśmy szkolenia dla 
wolontariuszy oraz spotkania wspierające  dla rodziców i opiekunów 
niepełnosprawnych.
Wspieraliśmy osoby wykluczone społecznie (zakup lodówki dla chorego 
onkologicznie, odzieży zimowej)
Wspieraliśmy podopiecznych poprzez zakup leków, specjalistycznych usług 
rehabilitacyjnych
Obsługę księgową zleciliśmy podwykonawcy Usługi Rachunkowe i Inne H 
Jankowska, W Jankowski.
Dokonaliśmy zakupów sprzętu do terapii SI i urządziliśmy salę do 
przeprowadzania powyższej terapii.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Stowarzyszenie w ramach realizacji działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 
skupia się na szeroko pojętej pomocy osobom niepełnosprawnym 
– w okresie sprawozdawczym – prowadziliśmy następujące 
działania dla dzieci do 7 roku ze skierowaniami od lekarzy o 
potrzebie wsparcia rozwoju oraz dla osób z orzeczeniami o 
niepełnosprawności – w sumie opieką zostało objętych około 60-
ciorga potrzebujących. Pomoc realizowaliśmy w  formie: 
rehabilitacji ruchowej – gimnastyka oraz masaże – dostępne 30 
godzin tygodniowo
logopedia – dostępna 20 godzin tygodniowo
terapia SI – dostępna 10-15 godzin tygodniowo
zajęcia arteterapii – dostępna od 2 do 6 godzin tygodniowo 
zajęcia biblioterapii – dostępna 2 godziny tygodniowo
zajęcia edukacyjne – dostępne 6 godzin tygodniowo
troje podopiecznych głęboko zależnych korzystało z terapii w 
domach 

 Powyższe zajęcia były prowadzone ze specjalistami 
posiadającymi stosowne wykształcenie i uprawnienia. Były one 
realizowane w siedzibie Stowarzyszenia – Różana 4 oraz w 
salach użyczonych Stowarzyszeniu i przez nas wyposażonych w 
kompleksie sportowo-edukacyjnym – ul.Kostrzyńska 23.
W trakcie ferii oraz wakacji przeprowadziliśmy warsztaty 
rehabilitacyjno-terapeutyczne – 5 dniowe w formie stacjonarnej 
oraz 8 dniowe w formie półkolonii w Imiołkach.
Organizowaliśmy festyny oraz imprezy integracyjne, 
prowadziliśmy szkolenia dla wolontariuszy oraz spotkania 
spierające  dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych.
Wspieraliśmy osoby wykluczone społecznie.
Wspieraliśmy i podopiecznych poprzez zakup leków, 
specjalistycznych usług rehabilitacyjnych.
Obsługę księgową zleciliśmy podwykonawcy Usługi Rachunkowe 
i Inne. H Jankowska, W Jankowski. 
Dokonaliśmy zakupów sprzętu do terapii SI i urządziliśmy salę do 
przeprowadzania powyższej terapii.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 5

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


2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność odpłatna dotyczyła dwójki podopiecznych – na 
życzenie rodziców ( za zgodą terapeuty) przeprowadzone było 
dodatkowo 10 godzin zajęć terapii SI

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 186,314.45 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 181,215.64 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 450.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,887.14 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 64,832.77 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 30,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

30,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44,183.39 zł

2,755.00 zł

14,275.00 zł

19,600.00 zł

6,093.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,460.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 116.67 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -50.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 32,976.03 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 52,154.45 zł

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

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 123,986.08 zł 52,154.45 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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

102,142.85 zł 39,436.12 zł

500.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

19,406.62 zł 11,397.51 zł

1 Rehabilitacja ruchowa, gimnastyka, masaże 14,924.00 zł

2 Logopedia, terapia SI, Zajęcia arteterapi 10,276.38 zł

3 Zajęcia biblioterapi, zajęciaa edukacyjne 3,598.00 zł

4 Wyposażenie, materiały biurowe, usługi, opłaty, reklama, pomoc indywidualna, wykład 23,356.07 zł
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w tym :

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,934.59 zł 1,320.82 zł

2.02 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

9.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 19 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 4 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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28.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

8.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

6.00 osób

e) inne osoby 14.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 15,440.00 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1,350.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja i terapia dzieci i młodziezy niepełnosprawnej w Gminie Pobiedziska 30,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Małgorzata Halber - prezes 11.06.2012r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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