
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-16

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

Mieczysław Nowak Wiceprezes TAK

Łukasz Garczewski 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, osobom z uszkodzeniami ośrodkowego 
układu nerwowego, w szczególności osobom z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, a także ich opiekunom i rodzinom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie może realizować swój cel poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, terapii i edukacji dla osób z 
niepełnosprawnością
2. organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i leczniczej dla 
osób z niepełnosprawnością
3. organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób z 
niepełnosprawnością
4. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, w 
szczególności działalności artystycznej i promocji twórczości osób z 
niepełnosprawnością
5. organizowanie wypoczynku, turystyki, rekreacji i zajęć sportowych dla 
osób z niepełnosprawnością
6. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
z niepełnosprawnością
7. organizowanie i prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego 
wsparcia w niezależnym i samodzielnym życiu, mieszkalnictwa 
chronionego i wspomaganego, szkolenia zawodowego i przygotowania do 
pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej
8. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki 
niepełnosprawności,
9. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób z niepełnosprawnością,
10. działanie na rzecz integracji i wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia, w 
tym poprzez inicjatywy legislacyjne
11. rozwijanie ruchu samopomocy wśród rodziców i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością
12. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji 
celu statutowego Stowarzyszenia
13. wspieranie i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
14. wspieranie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie rehabilitacji i 
leczenia osób uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym w 
szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



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)

47

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze samopomocowym,  założoną i prowadzoną przede 
wszystkim przez rodziców/opiekunów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. W roku 2017 
stowarzyszenie kontynuowało szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym 
szczególnie dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym manifestującym się sprzężoną i głęboką 
niepełnosprawnością w tym: działalność Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „ŻURAWINKA” (w 
ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań), który udziela wsparcia grupie dorosłych osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wymagają pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. 
26 maju 2017 roku stowarzyszenie podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o współfinansowanie projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym 
porażeniem dziecięcym”. Przedmiotem projektu jest zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez różnego rodzaju 
wsparcie terapeutyczne poprzez rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, zajęcia komunikacyjne oraz 
terapię psychologiczną. Stowarzyszenie organizowało dla podopiecznych: imprezy i spotkania 
okolicznościowe o charakterze integracyjnym, IV Żurawinkowy Turniej Bocci oraz wycieczkę do Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu połączoną ze zwiedzaniem afrykarium. Kontynuowana była współpraca ze 
szkołami mająca na celu promowanie wolontariatu jako skutecznego sposobu na pomaganie osobom z 
niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie zorganizowało po raz czwarty poznańskie obchody Światowego 
Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego promując: wiedzę na temat skutecznego i prawidłowego 
udzielania pomocy osobom z mpd oraz organizując warsztaty plastyczne dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz XI Jesienny Wernisaż promujący twórczość artystyczną osób z mpd.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

• niesienie pomocy we 
wszystkich dziedzinach 
życia dzieciom i dorosłym 
z mózgowym porażeniem 
dziecięcym oraz ich 
prawnym opiekunom 
poprzez udzielania porad i 
informacji za pomocą: 
bezpośrednich rozmów i 
spotkań oraz drogą 
elektroniczną,
• organizowanie zajęć 

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 3

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

rehabilitacyjnych dla 17 
dzieci i dorosłych z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym w ramach 
realizowanego projektu 
„Wieloprofilowa 
rehabilitacja osób z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym” - zadanie 
współfinansowane ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych.W 
projekcie beneficjenci 
korzystali z sesji 
terapeutycznych 
realizowanych w czterech 
formach wsparcia: 
rehabilitacji ruchowej, 
terapii psychologicznej i 
zajęciowej oraz w 
zajęciach 
komunikacyjnych 
• prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Terapeutycznego 
„Żurawinka” dla 9 
dorosłych osób z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji 
w ramach zadania 
wspieranego przez Miasto 
Poznań,
• zorganizowanie IV 
Żurawinkowego Turnieju 
Bocci dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową i intelektualną z 
całej Polski (zakup 
pucharów, medali, 
dyplomów, 
zorganizowanie 
poczęstunku)w którym 
wzięło udział 21 osób z 
umiarkowanym i 
znacznym stopniem 
niepełnosprawności,
• organizacja Dnia 
Familijnego (30.06.2017 
r.) z udziałem wolontariatu 
pracowniczego firmy 
FRANKLIN oraz 
Stowarzyszeniem CREO, w 
którym wzięło udział 15 
podopiecznych 
stowarzyszenia wraz z 
opiekunam

Druk: MPiPS 4



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

• zorganizowanie zajęć 
rehabilitacyjnych dla 
podopiecznych 
stowarzyszenia. Zajęcia 
prowadzone były przez 
wykwalifikowanych 
terapeutów w sposób 
zindywidualizowany dla 
każdego uczestnika w 
odpowiednio 
wyposażonych 
pomieszczeniach 
przystosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnością w 
tym poruszających się 
na wózkach, dla 
2dorosłych  
podopiecznych ze 
sprzężoną i głęboką 
niepełnosprawnością 
ruchową zajęcia były 
organizowane w ich 
miejscu zamieszkania
• zorganizowanie 
transportu dla 5 
podopiecznych 
stowarzyszenia oraz ich 
opiekunów na turnus 
rehabilitacyjny 
organizowany przez 
Niepubliczny Zakład 
Leczenia 
Uzdrowiskowego 
„Tęcza” w Ustce

91.33.Z

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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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) 538 799,81 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 533 299,81 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 500,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

126 500,00 zł

331 565,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 56 366,01 zł

2 775,00 zł

23 664,27 zł

29 926,74 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5 500,00 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

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 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 15 799,35 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 273,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 868,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 458 065,00 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 457 857,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4 250,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 391 906,51 zł 15 273,20 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

75 442,33 zł 15 273,20 zł

9 750,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

306 714,18 zł 0,00 zł

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.)

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

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

Druk: MPiPS 7



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)

3,0 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

12,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

47,00 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 
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 204 806,02 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

96 532,57 zł

96 532,57 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108 273,45 zł

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

204 806,02 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 204 806,02 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)

2 500,00 zł

4,00 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

4,00 osób

0,00 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)

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

1 Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Terapeutycznego 
"Żurawinka" dla osób z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym

Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Terapeutycznego 
"Żurawinka" dla osób z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym

Miasto Poznań 101 000,00 zł

2 Przepis na wielkopolska 
innowację społeczną - usługi 
opiekuńcze dla osób 
zależnych

Pomoc osobom ze sprzężoną 
niepełnosprawnością mającym 
problemy komunikacyjne w 
sytuacji utraty opiekuna

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

25 500,00 zł

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

3 200,00 zł

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

1 Wieloprofilowa rehabilitacja 
osób z mózgowym 
porażeniem dziecięcym

Zwiększenie samodzielności i 
sprawności osób z mpd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

331 565,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

organizacji

Anna Jolanta Nowak/ 30.05.2018 
roku Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 11


