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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2019-05-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica UL. PAMIĄTKOWA Nr domu 28A Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-505 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618686646

Nr faksu E-mail 
iskrastowarzyszenie@gmail.c
om

Strona www www.iskrapoznan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-06-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63044740800000 6. Numer KRS 0000059075

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Popadowski Prezes TAK

Wojciech Łukaszek Wiceprezes TAK

Maria Dolata Skarbnik TAK

Ewa Szambelan Sekretarz TAK

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 Wpisany do KRS

Krystyna Maria Dyl Przewodnicząca TAK

Danita Jadwiga Krzewina Członek TAK

Kazimiera Maria Zandecka Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKRA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we 
wszystkich dziedzinach życia osób niepełnosprawnych, w zakresie 
zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz 
kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, a w szczególności 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Celem statutowe były realizowane poprzez prowadzenie różnych placówek 
terapeutycznych, współpracę z organizacjami oferującymi szkolenia i pracę 
dla osób niepełnosprawnych, wsparcie podopiecznych na otwartym rynku 
pracy, prowadzenie strony internetowej, portali społecznościowych 
stowarzyszenia czy blogu. Stowarzyszenie organizowało wyjazdy 
integracyjne i krajoznawcze oraz rekreacyjne, promowało twórczość osób 
niepełnosprawnych, promocją aktywnej formy wypoczynku, 
zajmowaliśmy się nauką poruszania po mieście, korzystaliśmy z oferty 
kulturalnej i rozrywkowej miasta. Główne zadanie to prowadzenie trzech 
placówek terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualna.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA” dla 45 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną – 
mieszkańców miasta Poznania. A w nim oferujemy:
- rehabilitacje społeczną,
- zajęcia terapeutyczne,
- usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,
- pomoc psychologiczną,

Środowiskowy Dom Samopomocy „ISKRA” działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz umowy nr ZSS-XIII.526.19.2017 zawarta w dniu 27 
grudnia 2017 roku z aneksami zawartej z Miastem Poznań.

 W ŚDS „ISKRA” odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymieniona 
terapia odbywa się w pracowniach terapeutycznych, oferujemy tutaj również różnego rodzaju kąty zainteresowań, filmowy, 
dziennikarski, ogrodniczy, jest tu klub dla byłych uczestników zajęć jak i oczekujących na przyjęcie, posiadamy zespół muzyczny. 
Prowadzimy tutaj szeroko rozumianą rehabilitację społeczną.

2. Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „ISKRA” dla 10 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną – z terenu 
powiatu poznańskiego. A w nim oferujemy:
- rehabilitację społeczną,
- zajęcia terapeutyczne,
- usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,
- pomoc psychologiczną,

Ośrodek Terapii Zajęciowej „ISKRA” finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – umowa 
nr ZZO/000179/15/D z dnia 03 kwietnia 2017 roku z aneksami oraz przez Gminę Tarnowo Podgórne – umowa nr OP.526.58.2018
 z dnia 03 stycznia 2018 roku. 
 
Prowadzimy w OTZ „ISKRA” terapię zajęciową i rehabilitację, podopieczni nasi uczestniczą tutaj również w kątach zainteresowań 
i innych formach terapii jak w wyżej wspomnianym ŚDS.

3. Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA” dla 10 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną – z terenu 
miasta Poznania. A w nim oferujemy:
- rehabilitacje społeczną,
- zajęcia terapeutyczne,
- usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,
- pomoc psychologiczną,
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Świetlica Terapii Zajęciowej „ISKRA” działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz zgodnie z umowa nr ZSS-VII.526.3.14.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

W ŚTZ „ISKRA” odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymieniona 
terapia odbywa się w trakcie warsztatów terapeutycznych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

4. Projekt filmowy „Jestem… Czuję… Tworzę” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt wspierany przez 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki umowa nr PS-XI.946.2.37.2018.2 z dnia 27.06.2019 r.

W ramach projektu powstał film pt. „Oko tygrysa”.

5. Projekt odnowy mebli, realizowany we współpracy z grupą studentów Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z grupy 
ENACTUS, projekt finansowany darowizną otrzymaną z firmy HENKEL umowa nr MIT 2018 z dnia 11.10.2018 r.

W ramach projektu grupa studentów wraz z uczestnikami naszego Stowarzyszenia odnawiała zniszczone i porzucone meble 
drugim celem była integracja studentów z grupą osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

II. Organizowanie i prowadzenie działalności: edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

1. Uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta.

2. Uczestniczenie w życiu kulturalnym – kino, teatr, opera, muzeum, kulinaria.

3. Organizowanie wyjazdów integracyjnych, krajoznawczych, rekreacyjnych i edukacyjnych.
Odbyły się wyjazdy: 
- integracyjny do Mierzyna, Dąbek, Zakopanego.
 
4. Udział w imprezach promujących osoby niepełnosprawne – promocja ich twórczości.

5. Udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych.

6. Udział w szkoleniach dla kadry terapeutycznej i dla  podopiecznych Stowarzyszenia.

7. Organizowanie zabaw integracyjnych.

8. Promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu w tym zajęcia sportowe. 

III. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

1. Prowadzenie strony internetowej:
www.iskrapoznan.pl

2. Prowadzenie profilu Stowarzyszenia na portalu www.facebook.pl:
   www.facebook.com/iskrastowarzyszenie

      3. Prowadzenia konta fotograficznego w aplikacji INSTAGRAM:
    www.instagram.com/iskrastowarzyszenie/

      4. Prowadzenie konta na portalu www.twitter.com:
     twitter.com/iskrapoznan
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

62

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy „ISKRA” dla 45 podopiecznych z 
niepełnosprawnością intelektualną – 
mieszkańców miasta Poznania. 
2. Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej 
„ISKRA” dla 10 podopiecznych z 
niepełnosprawnością intelektualną – z terenu 
powiatu poznańskiego. 
3. Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej 
„ISKRA” dla 10 podopiecznych z 
niepełnosprawnością intelektualną – z terenu 
miasta Poznania. 
4. Projekt filmowy „Jestem… Czuję… Tworzę” dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
5. Projekt odnowy mebli, realizowany we 
współpracy z grupą studentów Uniwersytetu 
ekonomicznego w Poznaniu z grupy ENACTUS.
6. Prowadzenie strony internetowej 
stowarzyszenia, kont społecznościowych oraz 
bloga, gdzie promujemy swoją działalność oraz 
twórczość osób niepełnosprawnych 
intelektualnie jak i osoby niepełnosprawnych 
jako pełnoprawnych obywateli.

88.10.Z 1 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 1 296 141,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 215 205,47 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 74 946,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 990,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy „ISKRA” dla 45 
podopiecznych z niepełnosprawnością 
intelektualną – mieszkańców miasta 
Poznania. 2. Prowadzenie Ośrodka Terapii 
Zajęciowej „ISKRA” dla 10 podopiecznych z 
niepełnosprawnością intelektualną – z 
terenu powiatu poznańskiego. 3. 
Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej 
„ISKRA” dla 10 podopiecznych z 
niepełnosprawnością intelektualną – z 
terenu miasta Poznania. 4. Projekt filmowy 
„Jestem… Czuję… Tworzę” dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 5. 
Projekt odnowy mebli, realizowany we 
współpracy z grupą studentów 
Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z 
grupy ENACTUS. 6. Prowadzenie strony 
internetowej stowarzyszenia, kont 
społecznościowych oraz bloga, gdzie 
promujemy swoją działalność oraz 
twórczość osób niepełnosprawnych 
intelektualnie jak i osoby 
niepełnosprawnych jako pełnoprawnych 
obywateli.

88.10.Z 1 000,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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w 
tym:

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 75 769,01 zł

5 960,00 zł

58 230,00 zł

11 579,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 206 062,16 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 000,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 000,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 226 922,96 zł 5 805,25 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 310,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 68 901,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4 834,88 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 146 304,10 zł 0,00 zł

79 780,88 zł 5 805,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

837,98 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: z opłaty za wydanie 
zaświadczenia o niezaleganiu przez Urząd 
Skarbowy i ZUS

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 dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

13 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

13,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

50 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 osób
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 817 951,27 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

735 867,25 zł

656 417,25 zł

- nagrody

- premie

25 680,00 zł

53 770,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 82 084,02 zł

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

817 951,27 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 55 065,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 762 886,10 zł

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

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
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 110,18 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

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

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 141,08 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tomasz Popadowski Stanislawa 
Jerzykowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-16

Druk: NIW-CRSO 11


