
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica HIERONIMA WIETORA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-067 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 124305400

Nr faksu 124305400 E-mail 
admin@razemz4.strefa.pl

Strona www www.razemz4.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-04-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000339426

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

Anna Napora Prezes TAK

Agnieszka Imiołek Wiceprezes TAK

Małgorzata Szyrska Skarbnik TAK

Iwona Pasternak 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

Krzysztof Ropski Przewodniczący TAK

Marzenna Kawiorska Z-ca Przewodniczącego TAK

Agnieszka Klepacka Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
"RAZEM Z CZWÓRKĄ" PRZY SOSW NR 4 W KRAKOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

A. Pozyskiwanie środków finansowych oraz darowizn rzeczowych na realizację zadań statutowych 
Stowarzyszenia:
1. Zbiórki publiczne:

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

• Zakończono zbiórkę publiczną „Nauka - terapia”, a dochód w wysokości 11 056,66 zł został 
przeznaczony na realizację celów: terapia dzieci i młodzieży z  SOSW Nr 4 w Krakowie, dofinansowanie 
dowozu dzieci i młodzieży na zajęcia terapeutyczne, doposażenie sal i przystosowanie ich do pracy 
dydaktycznej i opiekuńczej.
• Zakończono zbiórkę publiczną „Turnus rehabilitacyjny”, a dochód w wysokości  3319,70 zł został 
przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu na wycieczki, obozy, i turnusy rehabilitacyjne dzieci i 
młodzieży z SOSW nr 4 w Krakowie.
•  Kontynuowano zbiórkę plastykowych zakrętek. Dochód w kwocie 1755,00 zł został przeznaczony na 
działalność statutową. 
2. Darowizny:
• Zakończenie realizacji umowy darowizny zawartej z Fundacją BRE Banku w dniu 25.09.2012 roku - na 
kwotę 7000 zł: zorganizowanie 25 seansów hipoterapii dla uczniów SOSW nr 4 w Krakowie. 
• Zawarcie umowy darowizny z Spółką Deutsche Bank Polska S.A na kwotę 5000,00 zł na zakup 
podnośnika rehabilitacyjnego i komunikatorów AAC
• Zawarcie umowy darowizny z Fundacją Banku Zachodniego WBK (z programu grantowego Bank 
Dziecięcych Uśmiechów) w wysokości 1300 zł na realizację projektu „Terapia w podróży”
•  Otrzymanie darowizny od Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona w wysokości 1400 zł na 
realizację projektu „Wyrażam siebie przez sztukę”.
• Otrzymanie darowizn rzeczowych od członków Stowarzyszenia i pracowników szkoły o łącznej 
wartości 162,03 zł.
• Otrzymanie darowizn pieniężnych od rodziców z przeznaczeniem na hipoterapie o łącznej wartości 
3838,50 zł.
  B. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia:
1. Wspieranie działalności SOSW nr 4 w Krakowie:
A. Terapia
a. dofinansowanie w kwocie 4074,00 złote na doposażenie stanowiska AAC; ( 1% oraz darowizna z 
Deutche Banku)
b. dofinansowanie w kwocie 1460,00 złotych zajęć z hipoterapii; (1% + zbiórka publiczna 2011/2012);
c. sfinansowanie zajęć sportowych ucznia  P. Kasperczyka w kwocie 200,00;
d. dofinansowanie w kwocie 100,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie warsztatów teatralnych M. 
Fijałkowskiego i A. Kądziołki; 
e. dofinansowanie w kwocie 50,00zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów pasmanteryjnych na 
kiermasz bożonarodzeniowy;
f. dofinansowanie w kwocie 269,03 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych na zajecia z 
arteterapii (kiermasz wielkanocny);
g. dofinansowanie w kwocie 2146,14 zł. z przeznaczeniem na  zakup materiałów do artterapii(kiermasz 
bożonarodzeniowy 
h. przyznanie dofinansowania  w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię uczennicy N, Kopackiej;
i. przyznanie dofinansowania  w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię ucznia K. Kędziora;
j. przyznanie dofinansowania  w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię ucznia P.Kasperczyka;
k. przyznanie dofinansowania  w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię ucznia M. Skałki;
B. Doposażenie
a. dosażenie sal lekcyjnych w kwocie 2950,00 na zakup podnośnika rehabilitacyjnego
b. dofinansowanie w kwocie 189,00 zł na doposażenie biblioteki ;
c. dofinansowanie doposażenia klas z  przeznaczeniem na zakup tuszy w kwocie 489,37;
d. doposażenie sal lekcyjnych w kwocie 373,96 na zakup czajników elektrycznych i magnetofonu
e. doposażenie sali klasowej w kwocie  21,98 na zakup środków czystości;
f. doposażenie gabinetu logopedycznego w kwocie 686,29;
g. wyposażenie sali rehabilitacyjnej SOSW Nr 4  w kwocie 2771,80 zł
h.  sfinansowanie zakupu wyposażenia jadalni w kwocie 2187,96 zł.;
i. doposażenia internatu w kwocie 351,64 zł 
j. dofinansowanie w kwocie 358,97 zł. z przeznaczeniem na zakup karty do kamery i kart do trzech 
aparatów fotograficznych;
k. dofinansowania w kwocie 100,00 zł. z przeznaczeniem na  zakup części rowerowych – doposażenie 
sekcji sportowej 
l. sfinansowanie zakupu w kwocie 1660,00zł Testu TTAP określającego profil umiejętności zawodowych 
i społecznych młodzieży z autyzmem
m. dofinansowanie w kwocie 436,00 zł na działalność zespołu muzycznego
n.  dofinansowanie w kwocie 418,14 zł na zakup programów komputerowych;
C. Wyjazd 
a. dofinansowania w kwocie 1286,30 zł. wyjazdu uczniów SOSW Nr 4 nad morze (darowizna prywatna 
oraz sprzedaż zakrętek)
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

D. Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia terapeutyczne
a. dofinansowanie w kwocie  200,00 zł. z przeznaczeniem na  przejazdy uczniów na zawody sportowe; 
b. dofinansowanie w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na przejazdy uczniów na hipoterapię 
E. Wsparcie finansowe imprez szkolnych
a. dofinansowanie imprezy szkolnej „Baśniowa Europa” w kwocie 299,87 zł;
b. dofinansowanie w kwocie 98,48zł. z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie całorocznego konkursu 
„Zadbana klasa”;
c. Dofinansowanie organizacji imprezy szkolnej z cyklu terapia przez sztukę „Święto Ziemi” w kwocie 
200,00 zł;
d. dofinansowanie organizacji imprezy szkolnej „Wesołe Dni Szkoły” w kwocie 295,75zł
2. Realizacja projektów na rzecz osób niepełnosprawnych:
• Zakończono realizacje projektu „Pegaz I”, w ramach którego  zorganizowanie w Ośrodku Rekreacji i 
Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie 25 seansów hipoterapii dla 30 niepełnosprawnych 
intelektualnie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie, na łączna 
kwotę: 11 370,00 zł..
• Zakończono realizacje projektu „Świat w kolorach tęczy” na łączną kwotę 2000 zł w ramach którego 
zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji zajęć z  arteterapii.
• Kontynuuje się realizację projektu „Wyrażam siebie przez sztukę” na łączną kwotę 2000 zł, w ramach 
której zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji zajęć z  arteterapii 
• Zakończono projekt „Terapia w podróży” z programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów 
Fundacji WBK – uzyskana kwota 1300 zł została przeznaczona na dofinansowanie wyjazdu 2 uczniów 
SOSW Nr 4 nad morze.
• Zakończono akcję mikołajkową na portalu społecznościowym a uzyskaną kwotę 20,00 zł przekazano 
Radzie Rodziców SOSW Nr 4 w Krakowie.
• Zakończono projekt „Jestem rozumiany” – kwotę 4090,00 przeznaczono na doposażenie stanowiska 
AAC w komunikatory; 
3. Współpraca z firmami i instytucjami:
• Szkoła Podstawowa Nr 31 w Krakowie – Szkolna Rada Uczniowska zorganizowała zbiórkę materiałów 
plastycznych na zajęcia z arteterapii – były one sukcesywnie dostarczane w listopadzie i grudniu 2013 
roku.
• Sabre Holdings
• Galeria Kazimierz
• UBS Center Poland
• Parafia  p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
• Tymbark-MWS Sp. Z o.o. S.K.A
• Zespoł Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
• Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Krakowie
• Gimnazjum Nr 18 w Krakowie
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Prowadzanie wobec 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną działalności 
edukacyjnej, 
wychowawczej, 
opiekuńczej, 
rewalidacyjnej, 
profilaktycznej oraz 
podnoszenie jakości i 
poziomu kształcenia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.
2.Wspieranie działań 
statutowych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 4 w 
Krakowie.
3.Zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnością 
intelektualną sprzętu 
rehabilitacyjnego 
niezbędnego do 
funkcjonowania w 
społeczeństwie

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

organizowanie zbiórek 
publicznych (sprzedaż 
przedmiotów, darów 
rzeczowych na cele 
prowadzenia działalności 
pożytku publicznego)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 4



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 47,173.25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33,928.75 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12,554.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 690.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4,020.53 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 16,073.90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,944.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

37,178.08 zł

2,415.17 zł

0.00 zł

877.30 zł

0.00 zł

1 doposażenie stanowiska AAC 2,024.00 zł

2 arteterapia 500.00 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. 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 7,700.00 zł

40,470.55 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 40,470.55 zł

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

6,702.70 zł

Druk: MPiPS 5
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

3 doposażenie gabinetu psychologa - test TTAP określający profil umiejętności  zawodowych i 
społecznych młodzieży z autyzmem

1,660.00 zł

4 hipoterapia 760.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

82.00 zł

150.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 6



2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

54.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Krakowa - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1

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

Druk: MPiPS 7



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Napora - 01.07.2014
Agnieszka Imiołek - 01.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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