
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ-WILDA

Powiat M. POZNAŃ

Ulica ŻURAWINOWA Nr domu 5 Nr lokalu 7

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-455 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618302590

Nr faksu E-mail 
zurawinka@zurawinka.pl

Strona www www.zurawinka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63029030300000 6. Numer KRS 0000046641

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 Jolanta Nowak prezes TAK

Łukasz Garczewski wiceprezes TAK

Mieczysław Nowak wiceprezes TAK

Krystyna Witucka skarbnik TAK

Andrzej Jarzębski 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

Mirosława Kazimiera 
Jankowska

przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Krystyna Maria Woltyńska członkini komisji 
rewizyjnej

TAK

Alina Bernadeta Krenc członkini komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM 
"ŻURAWINKA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we 
wszystkich dziedzinach życia dzieciom i młodzieży z mózgowym 
porażeniem dziecięcym i ich prawnym opiekunom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.   Stowarzyszenie może realizować swój cel poprzez:
a/   czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych,
b/   prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i 
organizowanie: kursów, odczytów, szkoleń, wystaw, seminariów i 
konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
c/   aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-
wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób z 
mózgowym porażeniem dziecięcym,
d/   prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-
edukacyjnych i rehabilitacyjno-terapeutycznych,
e/   świadczenie usług socjalnych,
f/   inicjowanie i rozwijanie form integrowania osób niepełnosprawnych w 
środowisku osób zdrowych oraz propagowanie odpowiedniego stosunku 
do problemów osób niepełnosprawnych i do nich samych,
g/   organizowanie wypoczynku, rekreacji, sportu i rehabilitacji dla osób 
objętych opieką Stowarzyszenia,
h/   rozwijanie ruchu samopomocy wśród rodziców i opiekunów osób z 
mózgowym porażeniem dziecięcym,                                                        i/    
pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celu 
statutowego Stowarzyszenia,
j/    prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z Prawem Prasowym,
k/   organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w roku 2015 
prowadziło szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym szczególnie z mózgowym 
porażeniem realizując swój cel statutowy poprzez następujące działania: 1/ kontynuację prowadzenia 
Dziennego Ośrodka Terapeutycznego "Żurawinka" (zadanie wspierane przez Miasto Poznań) pod 
opieką ośrodka są osoby pełnoletnie niezdolne do samodzielnej egzystencji z powodu uszkodzenia 
mózgu, 2/ prowadzenie zajęć rehabilitacyjno- terapeutycznych dla 22 podopiecznych Stowarzyszenia, 
2/ zorganizowanie II Żurawinkowego Turnieju Bocci dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
zamieszkujących M. Poznań i powiat poznański, 3/ organizowanie imprez okolicznościowych dla 
podopiecznych i ich prawnych opiekunów w tym: Spotkania Wigilijnego (zadanie w części wspierane ze 
środków PFRON), 4/ promowanie wolontariatu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych na terenie Poznania, 5/organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodzieży szkolnej 
mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością, 6/zrealizowanie 2 
projektów charytatywnych wpieranych przez Kompanię Piwowarska SA oraz Aquanet SA z udziałem 
wolontariatu pracowniczego, 7/ zrealizowanie projektu "Dogadani" wspieranego ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego mającego na celu promowanie pozytywnych postaw 
młodzieży szkolnej wobec osób z niepełnosprawnością. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty 
szkoleniowe, powstał film "Dogadani", którego premiera odbyła się w kinie Muza" w Poznaniu, wydany 
został folder dot. właściwej terminologii związanej z niepełnosprawnością oraz form nawiązywania 
kontaktu z osobą niemówiącą z powodu uszkodzenia mózgu, 8/ zrealizowanie projektu "Wiem czego 
chcę" wspieranego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji Fundacji im.Stefana 
Batorego. Projekt mia na celu wypracowanie strategii komunikacyjnych u grupy osób niemówiących i ze 
sprzężona niepełnosprawnością, 9/zorganizowanie transportu i czasu wolnego na turnusie 
rehabilitacyjnym dla 21 podopiecznych Stowarzyszenia, 10/ aktywny udział Stowarzyszenia w V Dniu i 
Tygodniu Poznańskich Organizacji Pozarządowych, 11/ Zorganizowanie III cyklu poznańskich wydarzeń 
związanych z World CP Day (Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego) w tym: akcji 
informacyjnej polegającej na dystrybucji 2000 ulotek na temat przyczyn MPD, wernisażu i wystawy prac 
plastycznych osób z MPD, happeningu w formie zgromadzenia publicznego na Starym Rynku w 
Poznaniu połączonego z rozświetleniem Ratusza i Fontanny Wolności w kolorze zielonym oraz imprezy 
integracyjnej dla osób z MPD.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie 
prowadziło w roku 2015 
nieodpłatną  działalność 
pożytku publicznego 
zawartą w statutowym 
celu działalności 
organizacji jakim jest: 
niesienie wszechstronnej 
pomocy we wszystkich 
dziedzinach życia dzieciom 
i młodzieży z mózgowym 
porażeniem dziecię- cym i 
ich prawnym opiekunom. 
Stowarzyszenie w tym 
zakresie zrealizowało 
następujące działania: 
prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Terapeutycznego 
"Żurawinka" dla osób z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym (udział własny 
w ramach zdania 
wspieranego przez Miasto 
Poznań), zorganizowanie 
III Żurawinkowego 
Turnieju Bocci dla osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo i intelektualnie, 
warsztaty i szkolenia dla 
osób niemówiących 
werbalnie z powodu 
uszkodzenia mózgu ich 
opiekunów, terapeutów i 
wolontariuszy (udział 
własny Stowarzyszenia w 
projekcie "Wiem Czego 
Chcę" wspartym z 
Funduszy EOG w ramach 
Programu Obywatele dla 
Demokracji Fundacji 
i.S.Batorego), imprezy 
okolicznościowe dla osób 
z mózgowym porażeniem 
dziecięcym w tym 
Spotkania Wigilijnego, 
działalność informacyjna 
dot. przyczyn mózgowego 
porażenia dziecięcego i 
sposobu udzielania tym 
osobom pomocy (druk 
ulotek, zgromadzenie 
publiczne, spotkania 
informacyjne, szkolenia), 
zakup pomocy 
terapeutycznych oraz 
modernizacja pomieszczeń 
służących prowadzeniu 
przez Stowarzyszenie 
działalności statutowej.

91.33.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 4
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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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie 
prowadziło w roku 
2015 odpłatną 
działalność pożytku 
publicznego zawartą w 
statutowym celu 
działalności organizacji 
jakim jest: niesienie 
wszechstronnej 
pomocy we wszystkich 
dziedzinach życia 
dzieciom i młodzieży z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym i ich 
prawnym opiekunom. 
Stowarzyszenie w tym 
zakresie zrealizowało 
następujące działania: 
1/ zorganizowanie i 
całoroczne 
prowadzenie zajęć 
usprawniających dla 22 
podopiecznych w 
systemie 
ambulatoryjnym to 
jest: jedna godzina 
tygodniowo dla 
jednego podopiecznego 
w pomieszczeniach 
użytkowanych i 
przystosowanych przez 
organizację do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnością 
(w tym osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich). 
Zajęcia prowadzone 
były przez 
wykwalifikowanych 
terapeutów w sposób 
zindywidualizowany dla 
potrzeb każdego 
uczestnika zajęć, 2/ 
zorganizowanie 
transportu i czasu 
wolnego dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia, którzy 
byli uczestnikami 
turnusu 
rehabilitacyjnego 
organizowanego przez 
Niepubliczny Zakład 
Leczenia 
Uzdrowiskowego 
"Tęcza" w Ustce w 
okresie: 04.07.2015 - 
18.07.2015 roku.

91.33.Z

Druk: MPiPS 5
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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 wyników/zysków i strat) 271 535,15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 176 100,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 95 316,57 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 118,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

91 000,00 zł

57 600,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 491,67 zł

0,00 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

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, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 39 015,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 148 600,00 zł

Druk: MPiPS 6
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5 000,95 zł

19 584,95 zł

5 905,77 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 53 427,58 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 023,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 892,97 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7 058,53 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 519,92 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 251 854,46 zł 25 554,51 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

168 076,78 zł 0,00 zł

82 423,60 zł 25 554,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 354,08 zł 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

Druk: MPiPS 7



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 świadczące usługi  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)

4,0 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)

3,0 etatów

20,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

47,00 osób fizycznych

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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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 
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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 118 240,12 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

74 561,87 zł

74 561,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 43 678,25 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
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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2 200,00 zł

11,00 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

7,00 osób

4,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. 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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0,00 zł

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

2 500,00 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W roku 2015 w Stowarzyszeniu przeprowadzone zostały 4 kontrole zewnętrzne: 1/ Urząd Miasta Poznania 
skontrolował realizację zadania wspieranego przez Miasto Poznań "Prowadzenie DOT "Żurawnika" dla osób z 
mózgowym porażeniem dziecięcym", 2/ Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował prawidłowość dokumentacji 
związanej z zatrudnianiem pracowników na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w okresie: 2011-2015, 3/ 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej skontrolował realizację projektu "Dogadani" wspieranego ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 4/ Fundacja im. Stefana Batorego skontrolowała realizację projektu 
"Wiem czego chcę" wspieranego z Funduszy EOG programu Obywatele dla Demokracji. W/w kontrole zakończyły 
się wynikiem pozytywnym dla Stowarzyszenia.

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

organizacji

Anna Jolanta Nowak/ 15.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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