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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina SWARZĘDZ

Powiat POZNAŃSKI

Ulica OS. KOŚCIUSZKOWCÓW Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość SWARZĘDZ Kod pocztowy 62-020 Poczta SWARZĘDZ Nr telefonu 61 6515286

Nr faksu 61 6518868 E-mail spdst@wp.pl Strona www spdst.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-20

2005-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63108183700000 6. Numer KRS 0000021128

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

BARBARA KUCHARSKA PRZEWODNICZĄCA TAK

JOLANTA ZOFIA 
ZAPOROWSKA

WICEPRZEWODNICZĄCA TAK

MIECZYSŁAWA 
GULCZYŃSKA

SKARBNIK TAK

ANNA ANIELA 
PATRONOWSKA

SEKRETARZ TAK

KINGA SOCHA CZŁONEK TAK

MAŁGORZATA MAKOWSKA CZŁONEK TAK

MACIEJ MACIEJEWSKI CZŁONEK TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA SA DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI, OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ICH RODZIN W ROZUMIENIU 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE 
CHORYCH STOWARZYSZENIA PROWADZI POPRZEZ: 
1. ORGANIZOWANIE 
-REHABILITACJI
-HIPOTERAPII
-INNYCH FORM POMOCY
2. PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
3. ORGANIZOWANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
4. ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH
5. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH, 
WYPOCZYNKU
6. ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH INNYCH FORM POMOCY 
SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CIĄGU 
CAŁEGO  ŻYCIA
7. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA, POSZUKIWANIE MIEJSC 
PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
8. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z KTÓREJ DOCHODY BĘDĄ 
PRZEZNACZANE NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ.DZIAŁALNOŚĆ 
STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚCIĄ ODPŁATNĄ W NASTĘPUJĄCYCH 
DZIAŁANIACH:WYPOCZYNEK, HIPOTERAPIA, W POZOSTAŁYCH JEST NIEODP

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAŁGORZATA 
ŁAGANOWSKA

CZŁONEK TAK

ALEKSANDRA KŁOSOWSKA CZŁONEK TAK

MAŁGORZATA LICZBAŃSKA PRZEWODNICZĄCA TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA RODZINOM I 
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ WYWOŁANEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, WYRÓWNANIE 
SZANS TYCH RODZIN I OSÓB POPRZEZ REHABILITACJĘ I TERAPIĘ, ĆWICZENIA SPECJALISTYCZNE DOSTOSOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB I SCHORZEŃ, ORGANIZOWANIE WCZESNEJ INTERWENCJI DLA DZIECI W WIEKU OD 0-10 LAT
(ĆWICZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPIA RUCHOWA I Z NEUROLOGOPEDĄ- TERAPIA MOWY I ZASTĘPCZEGO 
POROZUMIEWANIA SIĘ) SYSTEMATYCZNA REHABILITACJA W SALACH WYPOSAŻONYCH W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I W 
DOMACH OSÓB LEŻĄCYCH, ĆWICZENIA NA PŁYWALNI, GRUPOWE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE, DOGOTERAPIA, TERAPIA 
PSYCHOLOGICZNA, HIPOTERAPIA, REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARSZTACIE 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ(ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W DZIEWIĘCIU PRACOWNIACH -STOLARSKIEJ, CERAMICZNEJ, PLASTYCZNEJ, 
KOMPUTEROWEJ, KRAWIECKIEJ, GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, TECHNIK RÓŻNYCH I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ. INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI, PLACÓWKAMI 
OŚWIATOWYMI, KULTURALNYMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI ORAZ FIRMAMI, ORGANIZOWANIE WYCIECZEK, IMPREZ 
SPORTOWYCH, PRZEGLĄDÓW PIOSENKI, WYSTAW, AUKCJI PRAC UCZESTNIKÓW WTZ O CHARAKTERZE LOKALNYM I 
POWIATOWYM, ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI- WYJAZD NAD MORZE, 
DYŻURY ZARZĄDU DLA RODZICÓW. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA POSZUKIWANIE MIEJSC PRACY DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

273

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

ORGANIZOWANIE REHABILITACJI RUCHOWEJ W 
SALACH WYPOSAŻONYCH W SPECJALISTYCZNY 
SPRZĘT, W DOMACH OSÓB W CIĘŻSZYM STANIE 
ZDROWIA , ORGANIZOWANIE TERAPII MOWY, 
DOGOTERAPII, TERAPII MUZYCZNO WOKALNEJ, 
PLASTYCZNEJ, TEATRALNEJ, ĆWICZEŃ NA 
PŁYWALNII. ĆWICZENIA SPECJALISTYCZNE DLA 
MŁODSZYCH DZIECI W RAMACH WCZESNEJ 
INTERWENCJI, PROWADZENIE WARSZTATU 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA 45 DOROSŁYCH 
UCZESTNIKÓW- REHABILITACJA SPOŁECZNA I 
ZAWODOWA PROWADZONA W DZIEWIĘCIU 
PRACOWNIACH, ORGANIZOWANIE WYCIECZEK, 
IMPREZ SPORTOWYCH, PRZEGLĄDÓW PIOSENKI, 
WYSTAW, AUKCJI, SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH W 
ŚRODOWISKU LOKALNYM.

91.33.Z 40 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 404 945,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 367 340,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 37 605,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. ORGANIZOWANIE HIPOTERAPII- 
ĆWICZENIA NA KONIU DOSTOSOWANE DO 
SCHORZENIA I KONDYCJI PSYCHICZNEJ 
DZIECKA  I OSOBY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMIPROWADZONĄ 
PRZEZ HIPOTERAPEUTKĘ, ZATRUDNIAMY 
TAKŻE OSOBĘ DO PROWADZENIA KONIA, 
OPŁACAMY OPIEKĘ WETERYNARYJNĄ I 
WYNAJEM TERENU ORAZ WYŻYWIENIE 
KONI.W RAMACH ĆWICZEŃ SPRAWNIEJSZE 
OSOBY UCZONE SĄ  JAZDY NA KONIU.
2. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU 
LETNIEGO DLA DZIECI I OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. JEST TO 
WYJAZD PROFILAKTYCZNO ZDROWOTNY 
NAD MORZE W SIERPNIU DO OŚRODKA 
REHABILITACYJNEGO DOSTOSOWANEGO 
DO POTRZEB OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.PROGRAM 
WYJAZDU OPRÓCZ WYPOCZYNKU 
OBEJMUJE ĆWICZENIA REHABILITACYJNE, 
ĆWICZENIA NA PŁYWALNI, IMPREZY 
INTEGRACYJNE, WYCIECZKI PIESZE I 
STATKIEM. W WYJEŹDZIE UCZESTNICZĄ 
RÓWNIEŻ OPIEKUNOWIE DZIECI I OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI. WYJAZD JEST 
DOFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ I POWIAT 
CO JEST WSPARCIEM DLA RODZINY.

91.33.Z 40 000,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 129 203,01 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 115 309,12 zł

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

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

1 dopłaty do różnych programów rehabilitacji opłata energii czynszu i zakup pozostałych usług  i 
materiałów

115 309,12 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 115 309,12 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 160 433,59 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

339 124,07 zł

821 309,52 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

w 
tym:

25 500,00 zł

39 377,42 zł

55 049,62 zł

0,00 zł

0,00 zł

9 275,97 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 896,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -11 550,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 392 429,35 zł 115 309,12 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

1 341 443,76 zł 115 309,12 zł

49 155,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 830,59 zł 0,00 zł

1 Dopłata do programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i dzieci 45 728,88 zł

2 dopłata do balu mikołajowego ,przeglądu piosenki religijnej ,oraz igrzysk niepełnosprawnych 8 298,58 zł

3 dopłata do czynszu energii ,ubezp pomieszczeń stowarzyszenia 22 668,56 zł

4 dopłata do wynagrodzeń i obciążeń prac adm ,księgowej ,informatyka 18 203,64 zł

5 pozostałe opłaty usługi i materiały,utrzymanie i opieka zwierząt 20 409,46 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 186,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

23 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

15,80 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

8 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 793 283,84 zł

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

793 283,84 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 760,86 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 084,77 zł

13 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

32 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 30 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

674 787,76 zł

520 335,79 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

154 451,97 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 118 496,08 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 793 283,84 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 000,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 BAWIMY SIĘ Z MIKOŁAJAMI INTEGRACJA I ZABAWA DZIECI I 
OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STAROSTWO POWIATOWE 7 000,00 zł

2 XVIII POWIATOWE IGRZYSKA 
DLA DZIECI I OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ROZWIJANIE I PREZENTOWANIE 
ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 
INTEGRACJA OSÓB

STAROSTWO POWIATOWE 4 000,00 zł

3 REHABILITACJA DZIECI I 
OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI 
I OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STAROSTWO POWIATOWE 5 000,00 zł

4 PRZEGLĄD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"ANIELSKIE ŚPIEWOGRANIE"

ROZWIJANIE I PREZENTOWANIE 
ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
DZIEDZINIE WOKALNO 
MUZYCZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE 3 500,00 zł

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

0,00 zł

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

6 100,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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5 WCZESNA INTERWENCJA 
DROGĄ DO AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

USPRAWNIANIE FUNKCJI 
MOTORYCZNYCH, 
INTELEKTUALNYCH I 
EMOCJONALNYCH DZIECI.USP
[RAWNIANIE  
FUNKCJONOWANIA MÓZGU I 
NARZĄDÓW ZMYSŁÓW, 
OGRANICZENIE RYZYKA 
WYSTĘPOWANIA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 
UMOŻLIWIENIE 
FUNKCJONOWANIA W GRUPIE 
RÓWIEŚNIKÓW W NORMIE 
ROZWOJOWEJ

STAROSTWO POWIATOWE 5 000,00 zł

6 WYJAZD PROFILAKTYCZNO 
ZDROWOTNY Z 
WYPOCZYNKIEM NAD 
MORZEM DLA DZIECI I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 
OPIEKUNEM

WYPOCZYNEK 
PROFILAKTYCZNO ZDROWOTNY 
NAD MORZEM Z OPIEKUNEM

STAROSTWO POWIATOWE 9 600,00 zł

7 BAWIMY SIĘ Z MIKOŁAJAMI INTEGRACJA I ZABAWA DZIECI I 
OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

GMINA SWARZĘDZ 5 000,00 zł

8 REHABILITACJA I TERAPIA 
DZIECI I OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

OPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI I 
OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

GMINA SWARZĘDZ 90 000,00 zł

9 WCZESNA INTERWENCJA 
DROGĄ DO AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

USPRAWNIANIE FUNKCJI 
MOTORYCZNYCH, 
INTELEKTUALNYCH I 
EMOCJONALNYCH DZIECI.USP
[RAWNIANIE 
FUNKCJONOWANIA MÓZGU I 
NARZĄDÓW ZMYSŁÓW, 
OGRANICZENIE RYZYKA 
WYSTĘPOWANIA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 
UMOŻLIWIENIE 
FUNKCJONOWANIA W GRUPIE 
RÓWIEŚNIKÓW W NORMIE 
ROZWOJOWEJ

GMINA SWARZĘDZ 45 000,00 zł

10 PRZEGLĄD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"ANIELSKIE ŚPIEWOGRANIE"

ROZWIJANIE I PREZENTOWANIE 
ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
DZIEDZINIE WOKALNO 
MUZYCZNEJ

GMINA SWARZĘDZ 4 500,00 zł

11 WYJAZD PROFILAKTYCZNO 
ZDROWOTNY Z 
WYPOCZYNKIEM NAD 
MORZEM DLA DZIECI I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 
OPIEKUNEM

WYPOCZYNEK 
PROFILAKTYCZNO ZDROWOTNY 
NAD MORZEM Z OPIEKUNEM

GMINA SWARZĘDZ 12 220,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

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

12 PATRIOTYCZNE, TRADYCYJNE 
I INTEGRACYJNE SPOTKANIE 
U A.CIESZKOWSKIEGO W 
WIERZENICY

POZNANIE HISTORII 
NAJBLIŻSZYCH REGIONÓW I 
DZIAŁALNOŚCI FILOZOFA 
HRABIEGO  AUGUSTA  
CIESZKOWSKIEGO ORAZ 
UCZCZENIE  PAMIĘCI  100 LECIA 
POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO. 
ZWIEDZENIE KOŚCIOŁA W 
WIERZENICY.SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE Z PACJENTAMI 
OŚRODKA UZALEŻNIEŃ

STAROSTWO POWIATOWE 3 840,00 zł

13 WALCZYMY O INTEGRACJĘ 
SPOŁECZNĄ W NASZYM 
ŚRODOWISKU- UCZYMY GRY 
W BOCCI UCZNIÓW Z GMINY 
SWARZĘDZ. 
NIEPEŁNOSPRAWNI SIŁACZE

NAUCZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 
INTEGRACJI, TOLERANCJI, 
EMPATII I ZROZUMIENIA DLA 
OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 
PROPAGOWANIE SPORTU , 
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA , 
POPRAWA POCZUCIA WŁASNEJ 
WARTOŚCI OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 
NAUKA GRY W BOCCI.

FIRMA AQUANET 14 130,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 1

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

1 WTZ Swarzędz Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna uczestników WTZ

PFRON 821 309,52 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Barbara Kucharska Data wypełnienia sprawozdania 2020-07-15
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