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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat OSTROWSKI

Ulica KOMUNY PARYSKIEJ Nr domu 2B Nr lokalu 6

Miejscowość OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 63-400 Poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 506282675

Nr faksu E-mail 
gosia1323@poczta.onet.pl

Strona www fundacjawjednoscisila.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30196149400000 6. Numer KRS 0000400154

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

Ryszard Kamiński Prezes Fundacji TAK

Małgorzata Łabęcka Wiceprezes Fundacji TAK

Elżbieta Kamińska Członek Fundacji 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

Zbigniew Danielak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Mariola Roszak - Cholewka Członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Wojciechowski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "W JEDNOŚCI SIŁA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

a) Projekt pn. „Festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych” został zrealizowany w dniu 31.05.2015
r.  otrzymał dofinansowanie z Gminy Sieroszewice w kwocie dotacji 4 000,00 zł.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Projekt pn. „I Powiatowy Festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych  i obchody Dnia Dziecka” był 
realizowany  od 01.05.2015r. do 30.06.2015r. otrzymał dotację z Powiatu Ostrowskiego 1 500,00 zł.

Festyn został zorganizowany w dniu 30.05.2015 r. na terenie OSP w Parczewie. Festyn rozpoczął się o 
godz. 13.00 i zakończył o godz.18.00. W Festynie wzięło udział około 400 osób, w ramach integracji z 
Kołem Gospodyń Wiejskich z Parczewa. Uczestnikami Festynu były osoby, które zamieszkują Powiat 
Ostrowski. Podczas Festynu odbyły się występy grup tanecznych z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, 
występ zespołu „Strzyżewskie Nutki” z Parafii Polskokatolickiej pw. NNMP w Kotłowie, występ Zespołu 
Przyjaciele – WTZ Przygodzice z/s w Ostrowie Wielkopolskim. Osoby uczestniczące w Festynie mogły 
odwiedzić stoisku Fundacji oraz Stoiska WTZ Przygodzice z/ s w Ostrowie Wielkopolskim na którym 
uczestnicy WTZ prezentowali wyroby rękodzielnicze wykonane w trakcie zajęć terapeutycznych. 
Podczas Festynu można było skorzystać z masażu klasycznego. Program Festynu wypełniała dobra 
muzyka i zabawa. Podczas Festynu można było wziąć udział w zajęciach Chusty Klanzy. W Festynie 
udział wzięli zaproszeni goście z miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, gościliśmy 
również Panią Prezes  Ostrowskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane wraz z osobami 
niepełnosprawnymi W trakcie imprezy integracyjnej można było skosztować pysznych kiełbasek, 
kaszanek z grilla, grochówki, bigosu, ciast, słodyczy. Imprezę prowadził zespół NCM. Uczestnicy imprezy 
integracyjnej byli bardzo zadowoleni z możliwości ponownego spotkania się w tym wymiany zdań na 
tematy zdrowotne. Uczestnicy mogli wspólnie bawić się podczas występów grupy z WTZ Przygodzice 
z/s w Ostrowie Wielkopolskim a także przy muzyce zespołu muzycznego NCM.

W Festynie Integracyjnym w ramach integracji społecznej brały udział osoby z niepełnosprawnością. 
Poprzez wspólną integrację, wspólna zabawę oraz występy i prezentacje prac mogli poczuć się 
dowartościowani. Prezentacje i integracja na terenie Powiatu Ostrowskiego dala szansę pokazania się 
szerszemu gronu. Integracja wzbudziła nadzieję, że tylko poprzez wspólnie działanie można osiągnąć 
zamierzone cele i w dalszym ciągu się wspierać i ubogacać.

b) Projekt pn.”Usprawnianie poprzez rehabilitację, terapię i masaż” był realizowany od 16.03.2015r. do 
30.06.2015r. otrzymał dofinansowanie z Powiatu Ostrowskiego  w kwocie dotacji 700,00 zł.

Rehabilitant przeprowadził czynności z zakresu zabiegów fizjoterapeutycznych w ilości odpowiednio 10 
godzin zabiegów rehabilitacyjnych dla 1 pacjenta, 1 pacjent 17,5 godziny masaży klasycznych.
Celem prowadzonej rehabilitacji była praca nad zmniejszeniem spastyki kończyn dolnych oraz tułowia, 
poprawa zakresu ruchu w kończynach dolnych oraz zwiększenie zakresu ruchu kręgosłupa szczególnie 
ruchów rotacyjnych. W tym celu była prowadzona terapia manualna punktów spustowych 
maksymalnie bolesnych i napiętych, reedukcja nerwowo- mięśniowa obręczy miednicznej  z metody 
PNF oraz ćwiczenia czynno - bierne kończyn dolnych.
Po zakończeniu rehabilitacji udało się poprawić zakresu ruchu w stawach biodrowych oraz stawach 
kręgosłupa, spastyka uległa obniżeniu oraz zmniejszył się ból kręgosłupa.
Masaż klasyczny został przeprowadzony  w maju 2015 r.
Masaż klasyczny dla jednej osoby obejmował kończyny dolne prawą i lewą. Masaż ten poprawił 
ukrwienie i rozluźnił mięśnie co poprawiło komfort w wykonywaniu codziennych czynności.U 
beneficjenta wykonano również masaż klasyczny grzbietu i mięśni przykręgosłupowych, który 
zmniejszył dolegliwości bólowe. 

c) Projekt pn. „Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” był realizowany od 01.03.2015r. do 
30.06.2015r. i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 400,00 zł. z Powiatu Ostrowskiego.

W projekcie  udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  z terenu Powiatu Ostrowskiego, 
w liczbie około 400 osób, przekazano kaski w ilości 6 szt. Instruktor przeprowadził zajęcia w formie 
wykładu, pogadanki z dziećmi i młodzieżą w ilości 16 godzin.

Prowadzone zajęcia w formie wykładów i pogadanki pozytywnie zostały odebrane przez uczniów 
wszystkich typów szkół. Dzieci i młodzież chętnie słuchała prelegenta a także zadawała pytania 
dotyczące bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Nakreślenie obowiązujących zasad w ruchu 
drogowym w drodze do szkoły i ze szkoły a także zachowanie bezpieczeństwa w trakcie spacerów, 
wycieczek z nauczycielami miało ogromne znaczenie przed wakacjami. Prowadzone rozmowy rodziców 
z dziećmi i przekazywane wzorce w szkole we współudziale organizacji pozarządowych i samorządu 
stanowią cenny wkład w zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zakupione kaski będą strzec 
przez następstwem zdarzeń w ruchu drogowym.
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d) Projekt pn. „Rehabilitacja, terapia i masaż dla osób z niepełnosprawnością” był realizowany od  
01.03.2015r. do 30.06.2015r.otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski  w kwocie 
dotacji 3 000,00 zł.
Zabiegi rehabilitacyjne zostały przeprowadzone w okresie od marca do czerwca  2015 r. 
Rehabilitant stosowała metody zgodnie z zaleceniami lekarskimi indywidualnymi dla każdego pacjenta.
U jednego z beneficjentów celem rehabilitacji była praca nad poprawą koordynacji ruchowej, 
równowagi oraz nauki chodu. W tym celu były prowadzone ćwiczenia z zakresu reedukcji nerwowo- 
mięśniowej z metody PNF, ćwiczenia wzmacniające kończyny górne i dolne, ćwiczenia równoważne w 
siadzie oraz nauka lokomocji. Po zakończeniu rehabilitacji udało się wzmocnić mięśnie kończyn oraz 
poprawić stabilizację tułowia w siadzie. Udało się zwiększyć zakres ruchu prawego stawu barkowego. 
Lokomocja oraz równowaga w stanie bez zmian w porównaniu z dniem rozpoczęcia ćwiczeń. 
U kolejnego beneficjenta celem zabiegów fizjoterapeutycznych była praca nad poprawą równowagi i 
koordynacji oraz nauka samodzielnego chodzenia. W tym celu były prowadzone ćwiczenia z zakresu 
reedukcji nerwowo- mięśniowej z metody PNF, ćwiczenia równoważne na piłce, wałku oraz poduszce 
sensorycznej. Ponadto wykonywane były  ćwiczenia mające na celu wzmocnienie konczyn dolnych oraz 
mięśni posturalnych w tym mięśni grzbietu. Po odbyciu rehabilitacji beneficjent znacznie poprawił 
poczucie równowagi oraz zaczął samodzielnie, bez asekuracji, stawiać pierwsze kroki.
U beneficjentki celem prowadzonej rehabilitacji była praca nad wzmocnieniem mięśni kończyn dolnych, 
mięśni posturalnych w tym mięśni grzbietu i tułowia oraz poprawa równowagi i estetyki chodu. W tym 
celu były prowadzone ćwiczenia z zakresu reedukcji nerwowo- mięśniowej z metody PNF, ćwiczenia 
wzmacniające tułów i kończyny dolne, ćwiczenia poprawiające priopriorecepcje. Po zakończonej 
rehabilitacji udało się poprawić czucie głębokie (priopriorecepcje) oraz estetykę chodu, ponadto u 
beneficjenta poprawiła się siła mięśniowa oraz poczucie lepszej równowagi.

Masaż klasyczny zastosowano u 1 beneficjenta w ilości 10 h oraz w ramach wolontariatu masażystka 
wykonała 6 h masażu klasycznego dla tego samego beneficjenta.
Masaż klasyczny dla jednej osoby obejmował kończyny dolne prawą i lewą. Masaż ten poprawił 
ukrwienie i rozluźnił mięśnie co poprawiło komfort w wykonywaniu codziennych czynności.
U beneficjenta wykonano również masaż klasyczny grzbietu i mięśni przykręgosłupowych, który 
zmniejszył dolegliwości bólowe. 

Projekt pt. Rehabilitacja, terapia i masaż dla osób z niepełnosprawnością w ilości odpowiednio 30 
godzin zabiegów fizjoterapeutycznych dla 3 pacjentów po 10 godzin dla każdego pacjenta, 10 godzin 
masażu klasycznego dla 1 pacjenta, 6 godzin masażu klasycznego w ramach wolontariatu.

e) Projekt  pn.” Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z 
niepełnosprawnością” otrzymał dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego był realizowany od  
15.06.2015r. do 04.12.2015r. w kwocie dotacji 10 000,00 zł.

Rehabilitant, masażysta przeprowadzili czynności z zakresu zabiegów fizjoterapeutycznych, masażu, 
która dotyczyła realizacji zadania publicznego pt. Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego 
wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością w ilości odpowiednio 90 godzin zabiegów 
fizjoterapeutycznych dla 9 beneficjentów po 10 godzin dla każdego, 10 godzin masażu klasycznego dla 
4 beneficjentów, 10 godzin masażu klasycznego w ramach wolontariatu  dla 1 beneficjenta.

f) Projekt pn. „Problemy z seksualnością osób niepełnosprawnych” był realizowany od 16.10.2015r. do 
15.12.2015r.otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie dotacji 6 000,00 
zł.
Fundacja W jedności siła postawiła sobie za cel główny poruszenie problemu  seksualności u osób 
niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Skupiono się w głównej mierze na przekazaniu 
rzetelnej i profesjonalne wiedzy z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
przekazaniu zagadnień prawnych dotyczących życia seksualnego osób niepełnosprawnych umysłowo. 
Psycholożki/ seksuolożki prowadziły warsztaty, pogadanki dla osób niepełnosprawnych. Natomiast 
prawnik przekazał rodzicom/opiekunom prawnym wiadomości jak zaradzić problemom z seksualnością 
osób niepełnosprawnych. Osoby, którym powierzono prowadzenie zajęć starały się w sposób rzetelny, 
konkretny dotrzeć do swoich beneficjentów. 
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1. Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice z/s w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wiejska 1 (16.10.2015 r.)
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Zajęcie odbywały się w grupie żeńskiej oraz 
męskiej (mniej licznej). Ze względu na dość wysoki poziom intelektualnego funkcjonowania większości 
uczestników zajęcia przyjęły w wielu miejscach formę pogadanki, aniżeli pracy ćwiczeniowej. W obu 
grupach pojawiły się również liczne pytania dotyczące biologicznych aspektów seksualnego 
funkcjonowania człowieka. W obu grupach poziom aktywności poszczególnych uczestników był wysoki. 
2. Warsztat Terapii Zajęciowej "Tęcza" ul. Odolanowska 19 Ostrów Wielkopolski (23.10.2015 r.)
Żeńska grupa wobec zajęć dotyczących ich seksualności byal nastawiona pozytywnie, natomiast w 
grupie męskiej kilka osób zgłosiło obawy, co do podejmowanej tematyki. Jednocześnie, w trakcie 
trwania warsztatów (przy doborze odpowiednich treści) uczestnicy obu grup chętnie brali udział w 
ćwiczeniach i pogadance. Po zakończeniu warsztatów dwóch mężczyzn tj. dwóch uczestników  WTZ 
„Tęcza“ poprosiło po odbytych zajęciach o konsultacje indywidualne związane z podejmowaną w 
ramach zajęć tematyką. 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1c 
Ostrów Wielkopolski (20.11.2015r.)
Ze względu na najwyższe zróżnicowanie wewnątrzgrupowe pod względem poziomu funkcjonowania 
intelektualnego poszczególnych uczestników zajęcia należy ocenić jako najmniej efektywne. 
Jednocześnie przy dobraniu odpowiednich form przekazywania wiedzy poszczególnym uczestnikom i 
wykorzystaniu metody tutoringu rówieśniczego udało się zrealizować podstawowe cele. 
4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Komuny Paryskiej 14 Ostrów Wlkp.  (27.11.2015r.)
Podczas ostatnich zajęć dało się zauważyć znaczne różnice w poziomie funkcjonowania intelektualnego 
grupy mężczyzn i kobiet. Ze względu na niższy poziom pierwszej grupy w tym zakresie, warsztat opierał 
się na przekazaniu podstawowych zagadnień związanych z seksualnością człowieka, przy wykorzystaniu 
jak największej ilości pomocy dydaktycznych. Z kolei w grupie kobiet stanowiły one jedynie podstawę 
do dyskusji i pytań ze strony uczestniczek. 
Po zakończeniu cyklu warsztatów, jedna z autorek – mgr Dominika Szymańska, opisała projekt i 
przedstawiła go na zagranicznej konferencji Sexuality IX w Brnie. Autorka w ramach wystąpienia 
podjęła również zagadnienia związanane z edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

g) Projekt pn. „Stop pijanym kierowcom- W jedności siła” był realizowany od 17.08.2015r. do 
30.10.2015r. otrzymał dotację z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie dotacji 10 000,00 zł.

W spotkaniu wzięło udział około 150 osób. W projekt zostały zaangażowani specjaliści: psycholog 
terapeuta z zakresu uzależnień, instruktor przepisów ruchu drogowego, prawnik, funkcjonariusz Policji, 
ratownicy medyczni.
Zgodnie z założonymi celami dotyczącymi przede wszystkim zwiększenia świadomości ryzyka oraz 
konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
Projekt został zrealizowanym w dniu 12.09.2015 r. na terenie OSP w Parczewie. 
Spotkanie miało na celu przybliżyć uczestnikom spotkania skutki uczestnictwa w ruchu drogowym, 
sytuacje w formie prelekcji, pogadanek o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zostały omówione przez 
funkcjonariusza Policji, psycholog terapeuta uzależnień, prawnik oraz instruktora nauki jazdy. Spotkanie 
miało na celu przestrzec przed nadużywaniem alkoholu i jego skutkami. W spotkaniu w wzięły również 
osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych na skutek udziału pijanych 
kierowców. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.00 i zakończyło o godz.18.00
Spotkanie miało chwilę też radosne, między prelekcjami wystąpiły dzieci i młodzież z MDK z Ostrowa 
Wielkopolskiego. W trakcie spotkania młodzież z Ostrowskiej Grupy PaT ( Profilaktyka a Ty) prowadziła 
zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W spotkaniu udział 
wzięli mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i nie tylko tj. około150 osób. W spotkaniu udział wzięli 
zaproszeni goście z miasta Ostrowa Wielkopolskiego a także goście z innych organizacji pozarządowych. 
Na spotkanie przygotowano ciepłe posiłki, kawę, herbatę oraz ciasto.
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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)

1100

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- organizowanie i 
prowadzenie zajęć 
terapeutycznych, w tym 
fizjoterapeutycznych,  
logopedycznych, i 
psychologicznych  dla osób 
niepełnosprawnych oraz w 
wieku emerytalnym,
- wspieranie i utrzymywanie 
kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi oraz w 
wieku emerytalnym i ich 
rodzinami,
- organizowanie festiwali, 
festynów, pikników, 
warsztatów, wernisaży dla 
osób niepełnosprawnych 
oraz w wieku emerytalnym
- porady prawne;
Działania podejmowane w 
zakresie osób 
niepełnospawnych 
przynoszą oczekiwane 
rezultaty to jest poprawa 
sprawności psychologicznej, 
logopedycznej, 
fizjoterapeutycznej.

Druk: MPiPS 5



nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

- organizowanie festiwali, 
festynów, pikników, 
konkursów i innych zajęć 
integracyjnych,
- organizowanie wykładów, 
prelekcji oraz innych form 
zajęć, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, osób z  
niepełnosprawnością oraz 
osób w wieku 
emerytalnym;
W ramach tej działalnosci 
został zorganizowany 
projek pod nazwą" 
Problemy z sekusalnością 
osób niepełnospanwych" 
oraz projekt pod nazwą " 
Stop pijanym kierowcom".
Projekty spotkały się z 
dużym zainteresowaniem 
ze strony odbiorców. 
Projekt pod nazwą 
"Problemy z seksualnością 
osób niepełnosprawnych" 
został przedstawiony na 
Międzynarodowym 
Sympozjum Naukowym w 
Brnie.

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

- organizowanie wykładów, 
prelekcji i szkoleń w 
zakresie dotyczącym 
różnych form uzależnień (w 
szczególności od 
narkotyków, alkoholu i tzw. 
dopalaczy) 
i przeciwdziałaniu im oraz 
terapii,
- organizowanie innych 
form aktywności społecznej 
dla osób zagrożonych 
patologiami społecznymi;
W projektach 
prowadzonych w ramach 
przeciwdziałania 
patologiom społecznym 
oraz uzależnieniom od 
narkotyków i dopalaczy 
Fundacja " W jedności siła " 
beneficjenci projektów 
skorzystali z nieodpłatnych 
porad prawnych, które  
cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem ze 
względu kłopoty finansowe 
beneficjentów.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 43,657.01 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43,657.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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 3,850.00 zł

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)

39,284.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 36,600.00 zł

39,284.40 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 39,284.40 zł

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

4,372.61 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

4,372.61 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3.00 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)

13.00 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 5,067.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5,067.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Departament Pożytku Publicznego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ryszard Kamiński
Małgorzata Łabęcka

  30.06.2016r. Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-30
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