
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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

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.xorg.pl

Strona www www.razemz4.xorg.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 12109020000000 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

Marzena 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:

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Zbiórki publiczne: 14964,81zł
• Zakończono zbiórkę publiczną „Nauka – terapia 2014”, a dochód w wysokości 
10 284,59 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, wycieczki, obozy i turnusy rehabilitacyjne.
• Zakończono zbiórkę publiczną „Hipoterapia”, a dochód w wysokości  3198,22 zł został przeznaczony 
na zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży z SOSW nr 4 w Krakowie oraz dowóz na zajęcia 
terapeutyczne.
•  Kontynuowano zbiórkę plastykowych zakrętek. Dochód w kwocie 1482,00zł został przeznaczony na 
działalność statutową. 

2. Darowizny:  31863,28zł 
• otrzymanie darowizny od Rodziców uczniów SOSW nr 4 w Krakowie z przeznaczeniem na hipoterapię 
-  12523,00 zł
• otrzymanie darowizny od Klubu Honorowych Dawców Krwi przy MPK w Krakowie  „Akcja Tramwaj” - 
4392,30 zł z przeznaczeniem na Salę Doświadczania Świata
• otrzymanie darowizny Poloni z Clubu Sikorski w Australii - 3924,20zł z przeznaczeniem na Projekt 
„Pomaluj mój świat”
• otrzymanie darowizny prywatnej – 3000,00zł z przeznaczeniem na wyjazd podopiecznych 
Stowarzyszenia
• otrzymanie darowizny prywatnej – 1000,00zł  z przeznaczeniem na Konkurs Plastyczny dla 
Przedszkolaków 
• otrzymanie darowizny prywatnej za obserwacje praktyczne nauczycieli i terapeutów Przedszkola i 
Szkoły dla dzieci z autyzmem Filia Nr 1– 3850,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Filii Nr 1
• otrzymanie darowizny prywatnej -  395,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe
• otrzymanie darowizny prywatnej - 500,00zł z przeznaczeniem na wycieczki i wyjazdy
• otrzymanie darowizny prywatnej - 530,00zł z przeznaczeniem na cele statutowe
• otrzymanie darowizny prywatnej – 353,00zł na rzecz choreoterapii i muzykoterapii 
• otrzymanie darowizny prywatnej - 350,00zł na rzecz teatroterapii 
• otrzymanie darowizny prywatnej – 200,00zł na rzecz teatroterapii 
• otrzymanie darowizny prywatnej – 200,00zł z przeznaczeniem na imprezę szkolną „Baśniowa Europa”
• otrzymanie darowizny prywatnej - 100zł na rzecz internatu
• otrzymanie darowizn rzeczowych od członków Stowarzyszenia i pracowników szkoły o łącznej 
wartości 45,78zł 

3. Składki – 870,00zł

4. 1% - 14011,20zł

  B. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia:

1. Wspieranie działalności SOSW nr 4 w Krakowie:
A. Terapia  - 24 741,02zł

a. dofinansowanie zajęć hipoterapii w kwocie 15187,50 zł
b. dofinansowanie w kwocie 732,55zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych na zajecia z 
arteterapii (kiermasz wielkanocny); 
c. dofinansowanie w kwocie 3188,26 zł. z przeznaczeniem na  zakup materiałów do artterapii (kiermasz 
bożonarodzeniowy)
d. dofinansowanie muzykoterapii i choreoterapii w kwocie 2684,65zł
e. dofinansowanie teatroterapii w kwocie 1035,12zł 
f. dofinansowanie logoterapii w kwocie 1000,00zł
g. dofinansowanie biblioterapii w kwocie 822,94zł
h. przyznanie dofinansowania  w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię uczennicy N, Kopackiej;
i. przyznanie dofinansowania  w kwocie 20 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię ucznia K. Gędziora;
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;
l. przyznanie dofinansowania  w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na  hipoterapię ucznia P. Walasa;
m. przyznanie dofinansowania w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na hipoterapię ucznia K. Zydek;
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n. przyznanie dofinansowania w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na hipoterapię ucznia A. Bartoszewska;
o. przyznanie dofinansowania w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na hipoterapię ucznia K. Suder;

B. Doposażenie – 11284,13zł

a. doposażenie Sali Doświadczania Świata w kwocie 1530,00zł na zakup kolorofonu, wytwarzacza 
baniek oraz urządzenia do aromaterapii;
b. dofinansowanie w kwocie 129,89 zł na doposażenie biblioteki SOSW nr 4;
c. dofinansowanie doposażenia klas z przeznaczeniem na zakup tuszy w kwocie 430,50zł;
d. doposażenie sali gospodarstwa domowego SOSW Nr 4  w kwocie 299,37 zł
e. doposażenie internatu w kwocie 4961,33zł;
f. doposażenie Filii nr1 SOSW nr 4 w kwocie  3344,04zł.
g. doposażenie SOSW Nr 4 - zakup trampoliny w kwocie 589,00zł

C. Wyjazd - 10689,50zł

a. dofinansowania w kwocie 10000 zł. wyjazdu uczniów SOSW Nr 4 nad morze (pula: darowizna 
prywatna oraz 1%);
b. dofinansowanie w kwocie 664,50 wyjazdu uczniów SOSW Nr 4 do Ustronia Górskiego (pula: 
wycieczki, 1%), 
c. dofinansowanie w kwocie 25,00 zł dla ucznia M. Włudyki na wycieczkę 

D. Wsparcie finansowe imprez szkolnych  - 1279,91zł;

a. dofinansowanie organizacji Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków 677,88zł
b. dofinansowanie organizacji imprezy szkolnej z cyklu terapia przez sztukę „Święto Ziemi” w kwocie 
303,83 zł;
c. dofinansowanie organizacji imprezy szkolnej „Wesołe Dni Szkoły” w kwocie 298,20zł;
d. dofinansowanie organizacji Konkursy Sportowego „Mała Liga Bocce w kwocie 43,68zł (pula: 
organizacyjne);
e. dofinansowanie organizacji Mikołaja przez Radę Rodziców w kwocie 200 zł;
f. zakup nagród dla uczniów odchodzących z SOSW Nr 4 w Krakowie - 241,01zł
2. Realizacja projektów na rzecz osób niepełnosprawnych:
• Zakończono realizacje projektu „Pegaz”, 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 realizację projektu „Wyrażam siebie przez sztukę” na łączną kwotę 2000 zł w ramach 
którego zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji zajęć z  arteterapii.
• Rozpoczęto realizację projektu „Moje spotkania z wyobraźnią”, w ramach którego zakupiono 
materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji zajęć z  arteterapii 
• Kontynuuje się realizację projektu „Pomaluj mój świat”, w ramach którego doposażono sale 
internatowe na kwotę 3878,40 zł

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 marcu i grudniu 2014 roku.
• Sabre Holdings
• Galeria Kazimierz
• Centrum Handlowe M1
• UBS Center Poland
• Parafia  p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
• Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Krakowie
• Niepubliczne przedszkole - Akademia Dziecka "TYGRYSEK"
• Gimnazjum Nr 18 w Krakowie
• Katolicka Szkola Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie 
• Akademia Górniczo – Hutnicza
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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

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• Uniwersytet Pedagogiczny wKrakowie
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Projekt „Pegaz” skierowany 
jest do niepełnosprawnych 
wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego nr 4 w 
Krakowie, a zwłaszcza do 
uczniów Podstawowej 
Szkoły Specjalnej nr 6 oraz 
uczestników zajęć 
rewalidacyjno – 
wychowawczych. Dotyczy 
to dzieci upośledzonych 
umysłowo w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i 
głębokim z dodatkowymi 
jednostkami chorobowymi: 
autyzmem, zespołem 
Downa, nadpobudliwością 
psychoruchową, z 
niedosłuchem lub wadami 
wzroku, nie mówiące, z 
zaburzeniami łaknienia i 
pragnienia, z 
niedostosowaniem 
społecznym, 
ogólnorozwojowymi 
deficytami, 
okołoporodowymi 
uszkodzeniami mózgu, 
dziecięcym porażeniem 
mózgowym oraz wieloma 
innymi wadami 
sprzężonymi. Chcemy dać 
tym dzieciom oraz ich 
rodzicom szansę na lepsze 
funkcjonowanie w rodzinie i 
społeczeństwie, dlatego w 
naszej placówce niezbędna 
jest nieustanna 
rehabilitacja 
wychowanków.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Celem wyjazdów i 
wycieczek jest poznanie 
różnych rejonów Polski
(kultury i tradycji), 
utrwalanie zachowań 
społecznie akceptowanych, 
utrwalanie zdobytych 
umiejętności w zakresie 
osobistego funkcjonowania, 
nabycie nowych 
umiejętności w nieznanych 
sytuacjach społecznych, 
podnoszenie poziomu 
aktywności ściśle 
powiązanej z rekreacją. 
Wyjazdy są szansą  dla 
dzieci z niezamożnych 
rodzin na turystykę, 
rekreację i zdobywanie 
nowych doświadczeń poza 
środowiskiem lokalnym. 
Wydatkowane fundusze 
możemy podzielić na: 
1. Zabezpieczenie 
najważniejszych potrzeb 
materialnych 
2. Rozszerzenie potrzeb 
poznawczych w zakresie 
dostępu do miejsc kultury i 
tradycji
3. Wzrost poczucie własnej 
wartości poprzez bycie 
równoprawnym członkiem 
grupy o podobnym statusie 
materialnym
Z wyjazdów i wycieczek 
korzystały dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną uczęszczające 
do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego 
nr 4 w Krakowie.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie zajęć z 
arteterapii z 
niepełnosprawnymi 
intelektualnie 
wychowankami  ze szkoły 
SOSW nr 4 w Krakowie. 
zajęcia z arteterapii 
kierowane są do uczniów i 
wychowanków SOSW nr 4 
w Krakowie. Dotyczy to 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i 
głębokim, z dodatkowymi 
jednostkami chorobowymi: 
autyzmem, zespołem 
Downa, nadpobudliwością 
psychoruchową, z 
niedosłuchem lub wadami 
wzroku, nie mówiącymi, z 
niedostosowaniem 
społecznymi, 
ogólnorozwojowymi 
deficytami, 
okołoporodowymi 
uszkodzeniami mózgu, 
dziecięcym porażeniem 
mózgowym oraz wieloma 
wadami sprzężonymi. 
Działania przez sztukę mają 
na celu stymulację rozwoju 
dziecka, wyzwalanie ambicji 
i chęć współpracy, 
pozwalają dziecku być 
otwartym na bodźce 
zewnętrzne oraz dają 
możliwość eliminowania 
negatywnych emocji i 
zaspakajania potrzeby 
bezpieczeństwa, 
samooceny i swej wartości.

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

Stworzenie jak najlepszych 
warunków do 
intensywnego rozwoju i 
zaspokojenia 
najważniejszych potrzeb 
uczniów z głębszą 
niepełnosprawnością 
intelektualną 
przebywających w 
internacie przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym nr 4 w 
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Krakowie.
SOSW nr 4 wymaga zmian 
wyposażenia, aby mógł być 
bardziej przyjazny dla osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dlatego 
Stowarzyszenie wspiera 
Ośrodek w miejsce 
bezpieczne i przyjazne 
wychowankom, żeby czuły 
się w nim jak u siebie. 
Priorytetem jest 
podniesienie standardu sal 
dydaktycznych, 
świetlicowych a także 
podwórka. Wyposażono 
pomieszczenia w 
funkcjonalne, pełne 
kolorów i spełniające 
oczekiwania oraz potrzeby 
osób niepełnosprawnych 
przedmioty użytku 
codziennego, środki 
dydaktyczne, zabawki, gry 
edukacyjne a także sprzęt 
gimnastyczny, który 
pozwoli na wielostronny 
rozwój dzieci i młodzieży. 

Beneficjentami działań 
Stowarzyszenia są dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, 
z dodatkowymi 
jednostkami chorobowymi: 
autyzmem, zespołem 
Downa, nadpobudliwością 
psychoruchową, z 
niedosłuchem lub wadami 
wzroku, nie mówiącymi, z 
niedostosowaniem 
społecznym, 
ogólnorozwojowymi 
deficytami, 
okołoporodowymi 
uszkodzeniami mózgu, 
dziecięcym porażeniem 
mózgowym oraz wieloma 
wadami sprzężonymi.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 61,859.21 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57,729.21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,130.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 57,729.21 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 14,011.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9,390.71 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)

44,742.91 zł

4,333.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 arteterapia 1,619.51 zł

2 wyjazdy, wycieczki uczniów SOSW Nr 4 w Krakowie 7,387.50 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 0.00 zł

49,075.94 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 49,075.94 zł

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

12,783.27 zł
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3 dofinansowanie imprez szkolnych 298.20 zł

4 koszty organizacyjne 500.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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29.00 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)

60.00 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 500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 500.00 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

41.67 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

41.67 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

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

organizacji

AnnaNapora
Agnieszka Imiołek
Małgorzata Szyrska

Iwona Pasternak
29.06.2015r.

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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