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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO "POMÓŻ NAM CHODZIĆ"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAŃ

Gmina M. POZNAŃ Ulica OS. RUSA Nr domu 4 Nr lokalu 61

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-245 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail gas@amu.edu.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63455302400000 6. Numer KRS 0000182717
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Anna Gąsowska - prezes fundacji

Barbara Niesuchorska -  członek zarządu fundacji
Jolanta Witkowska - członek zarządu fundacji
Andrzej Gosek - członek zarządu fundacji

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

Teresa Kowalczykowska, komisja rewizyjna 
Romualda Bregier-Jarzębowska, komisja rewizyjna
Wioleta Patroniak, członek rady nadzorczej
Emilia Krakowska, członek rady nadzorczej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Wspieranie i prowadzenie rehabilitacji osób z porażeniem 
mózgowym i dystomią mięśniową, w szczególności dzieci i 
młodzieży
2.Opieka i wsparcie dzieci z porażeniem mózgowym i dystomią 
mięśniową.  pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, 
będących ofiarami wypadków komunikacyjnych.
3.Wspieranie i prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży z 
porażeniem mózgowym i dystomią mięśniową.
4.Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat porażenia 
mózgowego i dystomi mięśni oraz sposobów leczenia i rehabilitacji
5.Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz pełnej integracji 
osób z porażeniem mózgowym i dystomią mięśniową.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Prowadzenie i organiowanie bezpłatnej rehabilitacji dzieci i 
młodzieży dotkniętych porażeniem mózgowym lub dystonią 
mieśniową .
2. Pomoc w edukacji dzieci i młodzieży (zakup podręczników, 
pomocy szkolnych i pomoc w nauce)
3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
4 Zakup komputerów dyktafonów dla uczniów i studentów 
cierpiących na porażenie mózgowe lub dystonię mieśniową.
5.Wykłady i spotkania mające na celu przybliżenie problemów 
dzieci i młodzieży dotkniętych  porażeniem mózgowym lub dystonią 
mieśniową, problemów ich rodzin i sposobów rehabilitacji. 
6. Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi 
problemami.
7. Działanie wolontariatu studenckego na UAM Poznań.
8. Bezpłatna pomoc prawna.
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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)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Praca Fundacji w roku 2011 obejmowała zarówno systematycznie realizowane 
cele przez okres całego roku, a także zadania jednorazowe. Cała działalność 
fundacji prowadzona jest charytatywnie. 

 W roku 2011 praca fundacji obejmowała:

1. Działanie wolontariatu studenckiego i uczniowskiego
 Na Wydziale Chemii i na Wydziale Historii i Nauk Społecznych UAM w 
Poznaniu oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr XVI Poznań-Krzesiny (opiekę 
nad wolontariatem sprawuje pani mgr Bożena Balwińska) działa w ramach 
naszej fundacji wolontariat. Praca uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w 
Krzesinach jest niezwykle cenna zwłaszcza w kontaktach z dziećmi w wieku 
gimnazjalnym. W roku 2011 wolontariusze pełnili rolę opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych podczas imprez szkolnych (akademie, zabawy szkolne, 
festyny) oraz podczas wycieczek szkolnych i w czasie trwania „zielonej szkoły”. 
Pomagali dzieciom niepełnosprawnym w odrabianiu zadań domowych i 
ćwiczeniach rehabilitacyjnych zarówno na terenie szkoły jak i czasie wolnym od 
zajęć. Od roku 2005 wolontariusze obejmują dzieci opieką kompleksową. 
Opiekunowie (po kilku studentów dla każdego dziecka) uczestniczą w 
rehabilitacji i edukacji dzieci, a uczniowie spędzają z dziećmi ich czas wolny. 

2. Bezpłatną rehabilitację dla dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem 
mózgowym
 W roku 2011 tak jak w poprzednich latach prowadziliśmy bezpłatną, 
kompleksową rehabilitację dla dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem 
mózgowym. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne obejmowały kilkoro dzieci i 
odbywały się systematycznie przez cały rok. Zajęcia prowadzą doświadczeni w 
wieloletniej pracy z dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowym: rehabilitanci 
pani dr Kazimiera Małolepsza i pan mgr Filip Kukuła, masażysta i 
bioenergoterapeuta pan Bogdan Bratka oraz rehabilitantka z Rosji pani Rimma 
Nosova. 

3.Bezpłatną pomoc w nauce
 Bezpłatną pomoc w nauce jest jedną z najważniejszych form pracy fundacji, a 
prowadzą ją: pani dr Mirosława Szubertowicz, pani  mgr Małgorzata Dybza, pani 
dr Justyna Werner, pani mgr Bożena Balwińska, a od kilku lat pan mgr Kamil 
Basiński. Są to pracownicy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Politechniki w 
Poznaniu oraz nauczyciele z poznańskich liceów. Szczególnie ważna jest dla 
nas udzielana przez nich pomoc w nauce języków obcych, matematyki i chemii.

4. Bezpłatną pomoc logopedyczna
 Od początku istnienia naszej fundacji współpracuje z nami pani mgr Barbara 
Karczmarek, doświadczony logopeda. Przez cały kolejny rok bezpłatnie 
konsultowała, a także prowadziła systematyczne zajęcia logopedyczne ze 
skierowanymi przez fundację niepełnosprawnymi dziećmi i studentami.

5. Program „Wrzesień – nowy rok szkolny”
 Analogicznie do lat poprzednich, w ramach tego programu wyposażyliśmy w 
komplety nowych podręczników i innych pomocy szkolnych dzieci cierpiące na 
porażenie mózgowe i uczęszczające do szkoły.

6. Współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w Skokach 
 W ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w 
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Skokach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych 
wszystkie dzieci otrzymały sfinansowane przez nas paczki. Dofinansowaliśmy 
także wyjazd nad morze dzieci ze Stowarzyszenia(czerwiec 2011).

7. Bezpłatną pomoc prawną
 Jak każdego roku, także w 2011, w ramach współpracy naszej fundacji z 
Kancelarią Prawną Grzybkowski & Guzek, Poznań ul. Dominikańska 3, 
bezpłatnej pomocy prawnej udzielał osobom skierowanym przez fundacje, pan 
mecenas Tomasz Grzybkowski. 
Pan Mecenas Tomasz Grzybkowski sprawuje także bezpłatnie opiekę prawną 
nad fundacją.

8. Współpracę z informatykami
 W roku 2011 kontynuowaliśmy rozpoczętą współpracę z informatykami: panem 
panem Michałem Ruszczyńskim i panem Mariuszem Kowalczykowskim. Nasi 
informatycy doradzają i pomagają przy zakupie sprzętu komputerowego, a także 
usuwają wszelkie usterki w komputerach naszych podopiecznych. Ich pomoc 
jest dla nas szczególnie cenna, gdyż dla większości naszych dzieci komputer to 
podstawowa pomoc w procesie edukacyjnym.

9. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 W roku 2011 zakupiliśmy dla naszych podopiecznych  sprzęt rehabilitacyjny 
oraz umożliwiliśmy udział w turnusach rehabilitacyjnych.

10. Współpraca z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej „Arkadia” w Zielonej Górze
 W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej 
„Arkadia” w Zielonej Górze. W ramach tej współpracy sfinansowaliśmy zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka.

10. Organizację turnusu rehabilitacyjnego
 W roku 2011, na przełomie sierpień 2011 zorganizowaliśmy dwutygodniowy 
turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym. Turnus 
nasz zasadniczo różnił się od organizowanych i proponowanych przez różne 
ośrodki zajęć rehabilitacyjnych. Uważamy, że najlepszym rehabilitantem dziecka 
jest rodzic, opiekun lub rodzeństwo. Każdego dnia w godzinach od 8.30 do 
13.00 dzieci odbywały indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (ćwiczenia, masaż, 
fizjoterapia), a także ćwiczenia z rodzicami pod kierunkiem rehabilitanta.

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

cały kraj

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)

80

80

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)

1. Działanie wolontariatu studenckiego i uczniowskiego
 Na Wydziale Chemii i na Wydziale Historii i Nauk Społecznych 
UAM w Poznaniu oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr XVI 
Poznań-Krzesiny (opiekę nad wolontariatem sprawuje pani mgr 
Bożena Balwińska) działa w ramach naszej fundacji wolontariat. 
Praca uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Krzesinach jest 
niezwykle cenna zwłaszcza w kontaktach z dziećmi w wieku 
gimnazjalnym. W roku 2011 wolontariusze pełnili rolę opiekunów 
dzieci niepełnosprawnych podczas imprez szkolnych (akademie, 
zabawy szkolne, festyny) oraz podczas wycieczek szkolnych i w 
czasie trwania „zielonej szkoły”. Pomagali dzieciom 
niepełnosprawnym w odrabianiu zadań domowych i ćwiczeniach 
rehabilitacyjnych zarówno na terenie szkoły jak i czasie wolnym 
od zajęć. Od roku 2005 wolontariusze obejmują dzieci opieką 
kompleksową. Opiekunowie (po kilku studentów dla każdego 
dziecka) uczestniczą w rehabilitacji i edukacji dzieci, a uczniowie 
spędzają z dziećmi ich czas wolny. 

2. Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z dziecięcym 
porażeniem mózgowym
 W roku 2011 tak jak w poprzednich latach prowadziliśmy 
bezpłatną, kompleksową rehabilitację dla dzieci i młodzieży z 
dziecięcym porażeniem mózgowym. Indywidualne zajęcia 
rehabilitacyjne obejmowały kilkoro dzieci i odbywały się 
systematycznie przez cały rok. Zajęcia prowadzą doświadczeni w 
wieloletniej pracy z dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowym: 
rehabilitanci pani dr Kazimiera Małolepsza i pan mgr Filip Kukuła, 
masażysta i bioenergoterapeuta pan Bogdan Bratka oraz 
rehabilitantka z Rosji pani Rimma Nosova. 

3.Bezpłatna pomoc w nauce
 Bezpłatna pomoc w nauce jest jedną z najważniejszych form 
pracy fundacji, a prowadzą ją: pani dr Mirosława Szubertowicz, 
pani  mgr Małgorzata Dybza, pani dr Justyna Werner, pani mgr 
Bożena Balwińska, a od kilku lat pan mgr Kamil Basiński. Są to 
pracownicy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Politechniki w 
Poznaniu oraz nauczyciele z poznańskich liceów. Szczególnie 
ważna jest dla nas udzielana przez nich pomoc w nauce języków 
obcych, matematyki i chemii.

4. Bezpłatna pomoc logopedyczna
 Od początku istnienia naszej fundacji współpracuje z nami pani 
mgr Barbara Karczmarek, doświadczony logopeda. Przez cały 
kolejny rok bezpłatnie konsultowała, a także prowadziła 
systematyczne zajęcia logopedyczne ze skierowanymi przez 
fundację niepełnosprawnymi dziećmi i studentami.

5. Program „Wrzesień – nowy rok szkolny”
 Analogicznie do lat poprzednich, w ramach tego programu 
wyposażyliśmy w komplety nowych podręczników i innych 
pomocy szkolnych dzieci cierpiące na porażenie mózgowe i 
uczęszczające do szkoły.

6. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w 
Skokach 
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 W ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe 
Misie” w Skokach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt 
Wielkanocnych wszystkie dzieci otrzymały sfinansowane przez 
nas paczki. Dofinansowaliśmy także wyjazd nad morze dzieci ze 
Stowarzyszenia(czerwiec 2011).

7. Bezpłatna pomoc prawna
 Jak każdego roku, także w 2011, w ramach współpracy naszej 
fundacji z Kancelarią Prawną Grzybkowski & Guzek, Poznań ul. 
Dominikańska 3, bezpłatnej pomocy prawnej udzielał osobom 
skierowanym przez fundacje, pan mecenas Tomasz Grzybkowski. 

Pan Mecenas Tomasz Grzybkowski sprawuje także bezpłatnie 
opiekę prawną nad fundacją.

8. Współpraca z informatykami
 W roku 2011 kontynuowaliśmy rozpoczętą współpracę z 
informatykami: panem panem Michałem Ruszczyńskim i panem 
Mariuszem Kowalczykowskim. Nasi informatycy doradzają i 
pomagają przy zakupie sprzętu komputerowego, a także usuwają 
wszelkie usterki w komputerach naszych podopiecznych. Ich 
pomoc jest dla nas szczególnie cenna, gdyż dla większości 
naszych dzieci komputer to podstawowa pomoc w procesie 
edukacyjnym.

9. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 W roku 2011 zakupiliśmy dla naszych podopiecznych  sprzęt 
rehabilitacyjny oraz umożliwiliśmy udział w turnusach 
rehabilitacyjnych.

10. Współpraca z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej „Arkadia” w 
Zielonej Górze
 W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Ośrodkiem Terapii 
Zajęciowej „Arkadia” w Zielonej Górze. W ramach tej współpracy 
sfinansowaliśmy zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka.

10. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego
 W roku 2011, na przełomie sierpień 2011 zorganizowaliśmy 
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z 
porażeniem mózgowym. Turnus nasz zasadniczo różnił się od 
organizowanych i proponowanych przez różne ośrodki zajęć 
rehabilitacyjnych. Uważamy, że najlepszym rehabilitantem 
dziecka jest rodzic, opiekun lub rodzeństwo. Każdego dnia w 
godzinach od 8.30 do 13.00 dzieci odbywały indywidualne zajęcia 
rehabilitacyjne (ćwiczenia, masaż, fizjoterapia), a także ćwiczenia 
z rodzicami pod kierunkiem rehabilitanta.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.14.A

85.31.B

91.33.Z

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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 
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”)

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) 84,726.92 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 84,724.49 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

w tym:

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 2.43 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

w tym:

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 75,409.11 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: 75,409.11 zł 75,409.11 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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

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

f)pozostałe koszty ogółem:

75,008.11 zł 75,008.11 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

401.00 zł 401.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 edukacja 5,934.89 zł

2 rehabilitacja 64,818.74 zł

1 rehabilitacja 64,818.74 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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
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0.0 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 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 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)

20.00 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 20.00 osób

30.00 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

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

8.00 osób

e) inne osoby 22.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 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 0.00 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

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

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

0.00 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)

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
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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