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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

   
I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE Powiat OLSZTYN 

Gmina Ulica TUROWSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu - 

Miejscowość Kod pocztowy10- 685 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89 538 92 50 

 Nr faxu E-mail sekretariat@zpe.olsztyn.pl Strona www www.zpe.olsztyn.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

 15.01.2002 R. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

05.03.2003 R. 

5. Numer REGON 511436288 6. Numer KRS  0000081499 

za rok 2011 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Jabłońska Wanda Agnieszka - przewodnicząca 

Jasińska -Zamaria Maria Helena - wiceprzewodnicząca 

Mierzejewska Anna - wiceprzewodnicząca 

Michałowska Małgorzata Maria - sekretarz 

Kackieło Mariola Anna - skarbnik 

Myszka Zofia- członek zarządu 

Derkowska Małgorzata Danuta - członek zarządu  

Nowokuńska Agnieszka - członek zarządu 

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

Garnowska Danuta - członek komisji rewizyjnej  

Jabłońska Bernadeta - członek komisji rewizyjnej 

Przybyliński Sławomir - członek komisji rewizyjnej 

 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka 

2.Pomoc rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się 

problemami związanymi z edukacją, wychowaniem , terapią oraz opieką i pielęgnacją 

dzieci ; 

3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rehabilitacji, 

rewalidacji , terapii oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem 

rozwoju dzieci ; 

4. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod pracy z 

dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ; 

5. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych; 

6. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

jak i wspomaganie rozwoju dzieci pełnosprawnych ; 

7. Organizowanie i prowadzenie różnych form, edukacji, opieki, warsztatów, szkoleń ; 

8. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji 

oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dziecka ; 

9. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych . 

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

1.Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 

osób zajmujących się wspieraniem rozwoju  dzieci niepełnosprawnych, kształtowanie 

etyki społecznej i zawodowej członków; 

2.Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków konsultacyjnych, 

poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych.; 

3.Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalących dla 

nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych; 

4.Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp. 

5.Wydawanie poradników, informatorów i książek dotyczących szeroko rozumianego 

wspomagania rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych  

6.Stworzenie bazy danych dzieci niepełnosprawnych, gromadzenie informacji o 

możliwej pomocy oraz prowadzenie rejestru dzieci; 

7.Pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia; 

8.Współpracę z władzami samorządowymi innymi stowarzyszeniami, z organizacjami 

pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu oraz z instytucjami naukowymi i 

ośrodkami terapeutycznymi; 

9.Prowadzenie działalności gospodarczej z tym, że wszystkie dochody przeznaczone 

będą wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. 

10.Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań 

publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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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) 

 
1. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących 

rehabilitacji, rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko 
rozumianym wspomaganiem rozwoju   
2. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci pełnosprawnych 
3. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, ośrodków 
konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych. 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. Stowarzyszenie koordynowało realizację zadania "Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej".  Zajęcia w ramach zadania realizowane były od stycznia do grudnia 2011r. Przeprowadzono łącznie 

1510 godzin zajęć, w zakresie: integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, rewalidacji z wykorzystaniem 

komputera, rehabilitacji ruchowej, terapii widzenia, z treningu umiejętności społecznych. Z zajęć skorzystało 54 dzieci 

niepełnosprawnych. 

2. W ramach wszechstronnej pomoyc w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i wspomagania 
rozwoju dzieci pełnosprawnych stowarzyszenie realizowało zadanie „Autonomiczność Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej” 
Zrealizowało 4 podzadania: 

 Punkt konsultacyjno - diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Konsultacje dzieci, polegały na diagnozie, wydaniem opinii, obejmowaniu dzieci specjalistyczną terapią 

indywidualną. Współpracowano z lekarzem psychiatrą. Z punktu konsultacyjnego skorzystało 58 beneficjentów z 

woj. warmińsko- mazurskiego.  

 Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin – nauka samodzielności w środowisku domowym. Podczas 

realizacji rodzice wspierani byli w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz uczeni byli rozwiązywania 

problemów związanych z trudnym zachowaniem dzieci. Wsparcie asystenta w warunkach domowych odbywało 

się w godzinach popołudniowych, w miarę potrzeb, również w soboty. Z pomocy skorzystało 25 beneficjentów. 

 Sobotnie zajęcia opiekuńcze – nauka samodzielności w placówce. Raz w miesiącu dzieci i młodzież 

niepełnosprawna obejmowana była opieką w godz. 8.00–20.00. Działanie realizowano od wrześń do grudzień 

2011r. Opiekę sprawowali po 6 godzin (8.00-14.00   i  14.00-20.00) po  2 specjalistów i 2 pomoce. Działania 

specjalistów wspierane były przez 3 terapeutów. Była to jednocześnie terapia "odciążająca" dla rodzin dzieci 

niepełnosprawnych. Wsparciem objęto 40 beneficjentów. 

 Stowarzyszenie zorganizowało 2 szkolenia z zakresu funkcjonowania dzieci z Zespołem  Aspergera: - 

Eliminowania zachowań trudnych oraz - Zespół Aspergera aspekt  medyczny i pedagogiczny. Szkolenia odbyły 

się w październiku i  grudniu 2011r. Korzystali z nich rodzice, studenci, nauczyciele, pracownicy szpitala i poradni 

psychologiczno - pedagogicznych (67 osoby).  

 3. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczało w 2011 r. 63 

osoby W warsztacie działa 11 pracowni: Poligraficzno-Introligatorska, Rękodzieła,Ceramiczna, Zardności Osobistej, 

Krawiecka, Plastyczna, Gospodarstwa Domowego, Komputerowa, Obróbki Drewna, Metalowo-Elektryczna, 

Remontowo-Konserwatorska. 

Prowadzone były również dwie grupy terapeutyczne dla młodszych i starszych dzieci z zespołem Aspergera (łącznie 13 

dzieci).  Spotkania odbywały się co 2 tygodnie po 4 godziny. 

Udzielamy również konsultacji nauczycielom szkół masowych, rodzicom dzieci zdrowych - diagnoza zabyrzeń, 

konstruowanie programów terapii, organizacja działań terapeutycznych w szkole i w domu.     

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

 województwo  warmińsko - mazurskie 

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 
 

X

 

 

  

  

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
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Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej OLSZTYN 63 

2    

3    

4    

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) 

Osoby 
fizyczne 

352 

Osoby  
prawne 

0  

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) 

W ramach zadania Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci zrealizowało 4 
podzadania: 
1.Punkt konsultacyjno - diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z punktu konsultacyjnego skorzystało 58 
beneficjentów z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego. Podsumowując, 
konsultacje dzieci, w zależności od potrzeb i decyzji zespołu specjalistów z punktu, 
kończyły się na diagnozie, w przypadku diagnozy pozytywnej – wydaniem opinii. Działania 
wobec dziecka mogły być kontynuowane poprzez objęcie dziecka specjalistycznymi 
zajęciami rehabilitacyjnymi.  Z punktu konsultacyjnego skorzystało 58 beneficjentów z 
terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
2.Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin – nauka samodzielności w 
środowisku domowym. Podczas realizacji podzadania rodzice wspierani byli w opiece 
nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz byli uczeni rozwiązywania problemów związanych z 
trudnym zachowaniem ich dzieci. W rezultacie z pomocy asystentów skorzystało 25 
beneficjentów. 
3.Sobotnie zajęcia opiekuńcze – nauka samodzielności w placówce.  
Podzadanie zakładało 12 godzinną opiekę tj. 8.00 – 20.00,  nad dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną w placówce. Działanie przeprowadzane było raz w miesiącu w sobotę, od 
września do grudnia 2011r. W zajęciach uczestniczyło 40 beneficjentów, z tym, że niektóre 
dzieci przychodziły na zajęcia w każdą sobotę. 
4.Szkolenia wspierające terapie z zakresu Aspergera  
Uzupełnieniem zadania było przeprowadzenie szkoleń w ramach wolontariatu. 
Szkolenia przeprowadziły osoby wysoko wykwalifikowane, które na co dzień 
pracują z niepełnosprawnymi osobami, m.in. wśród nich byli 
oligofrenopedagodzy oraz lekarz psychiatra. W sumie w pierwszym szkoleniu 
uczestniczyło 28 osób, natomiast w drugim 39 osób.  
5. Zadanie: " Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" 
Zajęcia rehabilitacyjne w ramach zadania realizowane były od stycznia do 
grudnia 2011r.  W ciągu 10 miesięcy przeprowadzono łącznie 1510 godzin 
zajęć, w tym: 369 godz. z integracji sensorycznej indywidualnie, 299 godz. z 
komunikacji alternatywnej, 273 godz. z rewalidacji z wykorzystaniem 
komputera, 320 godz. z rehabilitacji ruchowej indywidualnie, 80 godz. z terapii 
widzenia, 169 godz. z treningu umiejętności społecznych.  Z zajęć skorzystało 
54 dzieci niepełnosprawnych.  
6. Zadanie :Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie ul. Bałtycka 45, z 

których w 2011 roku  63 uczestników.  

Kod PKD: 94.99.Z 
Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
 

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

województwo warmińsko mazurskie 

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

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
X

 

  

 

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) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

Kod PKD:  

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
 

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

 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności 
gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

Kod PKD:  

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

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

 

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) 
 

 

1 233 542 ,31 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,0  zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,0  zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,0  zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
5,52 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
29 621,12  zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
       1 167 038,72  zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 4312,95    zł 

b) ze środków budżetu państwa 
0,0    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 112 205,85   zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 50 519,92    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
29 457,03    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 4 350,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
25 107,03    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,0    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,0     zł 

e) ze spadków, zapisów 0,0        zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,0        zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,0        zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   
0,0       zł 

8. Z innych źródeł 7 419,92   zł 

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 ,     zł 

2. Wynik działalności gospodarczej ,    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową ,    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 

,    zł 

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

 6 596,46    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 

 

1 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 6 596,46    zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

4 
 
 

,    zł 

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 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 238 811,04    zł 6 596 ,46    zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

1 203 180,75    zł 0,0     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,0    zł 0,0    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,0    zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

35 236,69  zł 0,0    zł 

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

393,60    zł 0,0    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 0,0    zł 0,0     zł 
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

 

X  

 

 

 

 
-> 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: 

  

 

 

X  

 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) 

22 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) 

17,5 etatów 

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

   
76 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
X  
 
 

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

        osób fizycznych 86 
 
           osób prawnych 0 

   
  

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

tak.   

nie  korzystała  
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3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 6  członków 
 
organizacja straciła  1 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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) 

X  
 

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) 

 8 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji   2 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

 0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego  4 osób 

e) inne osoby 2 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) 

0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji   0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej  0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

0 osób 

e) inne osoby 
 

0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 

 

750 963,16    zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 613 822,55    zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 593 422,55    zł 

nagrody 38 400,00    zł 

premie 0,0    zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,0    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 119 140,61    zł 

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

0,0    zł 
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w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,0    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,0    zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 
 
 

0,0    zł 

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

0,0    zł 

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

0,0    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 

2 343,75    zł 

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

0,0   zł 

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

0,0    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 

4 700,00    zł 

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) 

   - 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,0     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 

X  

 

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

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej  1 034 837,41  zł 

2 
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć – „Autonomiczność Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej”. 

58 044,00    zł 

3  ,     zł 

4  ,     zł 

5  ,     zł 

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

X  

 

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

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 
„Wielopłaszczyznowa Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” 

50 519,92  zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

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 
 
 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1   % % 

2   % % 

3   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1  

2  

nie  

tak 
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3  

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1    

2    

3    

4    

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) 

x 

 

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

 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

Małgorzata Michałowska 

sekretarz 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
12.03.2012 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 

 

 


