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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica OS. ZYGMUNTA 
STAREGO

Nr domu 9 Nr lokalu 23

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-688 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 500296926

Nr faksu E-mail 
rezerwat@rezerwat.org.pl

Strona www www.rezerwat.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-01-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30094744000000 6. Numer KRS 0000314115

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

Sylwia Kędziora Prezes TAK

Aleksandra Nazar-Rzejak wiceprezes TAK

Paweł Budajczak członek zarządu 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

Marzena Affeldt przewodnicząca TAK

Paulina Zielińska członek komisji TAK

Anna Jankowska członek komisji TAK

GRUPA ANIMACJI SPOŁECZNEJ "REZERWAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki 
ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, pozostawionych samym sobie w sposób sprzyjający poprawie 
ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku 
społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania 
idei „pracy ulicznej”, pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia 
środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi 
marginalizacją. Wypracowanie i promowanie alternatywnego modelu 
pracy z dziećmi ulicy w środowisku wobec istniejącego systemu opieki 
instytucjonalnej.
Celem pracy Grupy Animacji Społecznej „Rezerwat” jest poprawa sytuacji 
życiowej „dzieci na ulicy”.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
- prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich 
kontaktach z dziećmi  oraz ich rodzinami w środowisku (streetworking), 
sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej;
- tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających kreowaniu 
postaw prospołecznych i obywatelskich;
- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,  resocjalizacji, w 
dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji.
- współdziałanie z instytucjami administracji państwowej, sektorem 
prywatnym oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
- organizowanie i udział w szkoleniach i kampaniach społecznych, 
seminariach i warsztatach z zakresu pedagogiki ulicznej.
- organizowanie akcji, happeningów, aukcji i zbiórek publicznych mających 
na celu realizację celów statutowych
- prowadzenie działalności wydawniczej
- obsługę administracyjną, księgową i logistyczną działalności 
stowarzyszenia

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2013 Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat” zrealizowało cztery projekty:

• Projekt „PONAD ULICAMI”, realizowany w okresie od 01.03.2013 do 31.12.2013

• Projekt „BIERZ DAJĄC INNYM”, realizowany w okresie od 01.03.2012 do 31.12.13

• Projekt „PARTY SAFE”, realizowany w okresie od 01.01.2013 do 31.12.13

• Projekt „POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA I ROZWOJU STREETWORKINGU”, realizowany od 
01.03.2013. do 31.12.2013

1. Realizując projekt „PONAD ULICAMI”, pedagodzy ulicy oraz wolontariusze stowarzyszenia Grupa 
Animacji Społecznej „Rezerwat” kontynuowali w parach pracę z trzema 6-7 osobowymi grupami dzieci. 
Praca pedagogów polegała na "wyrywaniu" dzieci z ich dzielnicy, z ich dotychczasowego życia, 
proponując alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Zajęcia pedagogami ulicy były całkowicie 
dobrowolne. Spotkania pedagogów ulicy z dziećmi odbywały się kilka razy w tygodniu. Zajęcia polegały 
na uczestnictwie dzieci (za pośrednictwem pedagogów ulicy) w życiu kulturalnym miasta 
(niedostępnym wcześniej da dzieci) przez co zdobywały doświadczenia i umiejętności, których nie 
posiadały wcześniej.
Dla skuteczniejszych i efektywniejszych oddziaływań, których celem jest ponowne włączenie dziecka i 
jego rodziny do systemu działań edukacyjnych i pomocowych, pedagodzy ulicy nawiązywali kontakt z 
pedagogami szkolnymi, psychologami oraz kuratorami rodzinnymi, pod których opieką wychowawczą 
bądź nadzorem przebywają podopieczni Stowarzyszenia. Podjęta została także współpraca z 
organizacjami i osobami, zajmującymi się organizowaniem czasu wolnego i rekreacją.
Podczas trwania projektu odbywały się regularnie Rady Pedagogiczne, w których uczestniczyli wszyscy 
aktywni pedagodzy pracujący na ulicy oraz wolontariusze.
Spotkania Rady Pedagogicznej miały na celu wzajemną wymianę doświadczeń w pracy na ulicy oraz 
weryfikację kwestii merytorycznych, mających podnieść jakość pomocy świadczonej podopiecznym.
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2. W ramach projektu „BIERZ DAJĄC INNYM”  pracę podjęło 2 pedagogów ulicy, pracujących w parze. 
Funkcjonowała więc 1 grupa dzieci (6 osób w grupie). Praca polegała na zapewnieniu dzieciom 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu, będących mobilizacją do zaprzestania praktyk 
żebraczych. W związku z podejmowanymi działaniami, podopieczni mieli okazję "oderwać się" od 
rzeczywistości własnej dzielnicy i lepiej poznać swoje rodzinne miasto.
Zajęcia z pedagogami ulicy miały charakter całkowicie dobrowolny. Spotkania pedagogów ulicy z 
dziećmi odbywały się około 3 razy w tygodniu. Zajęcia polegały na zachęcaniu dzieci do uczestnictwa w 
życiu kulturalnym miasta, a także korzystaniu z równie szerokiej oferty rozrywkowej. W ten sposób 
miały one okazję doświadczyć konstruktywnych przeżyć i emocji, spotkać wyjątkowych ludzi oraz 
zdobyć szereg umiejętności, których dotychczas nie posiadały, a także rozwinąć te wcześniej już 
zdobyte.
Zrealizowana została gra osiedlowa - "Na dzikich Jeżycach", w której udział wzięło 25 dzieci oraz 
członkowie społeczności lokalnej, poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Akcja miała charakter integracyjny, 
mając za zadanie mobilizację mieszkańców dzielnicy do jednoczenia się oraz uczestnictwa we 
wspólnych inicjatywach. W ten sposób przejawił się potencjał mieszkańców do wielopłaszczyznowej 
współpracy.
Podjęta została współpraca z organizacjami i osobami zajmującymi się organizowaniem czasu wolnego i 
rekreacją. Zajęcia miały charakter sportowy, zręcznościowy, a także artystyczny. Ukierunkowane były 
nie tylko na dobrą zabawę, ale również na poprawienie sprawności fizycznej, samooceny oraz 
przełamanie osobistych barier i lęków podopiecznych.

3. Działania zrealizowane w projekcie „PARTY SAFE”, sprowadzają się do szeroko rozumianej 
profilaktyki i edukacji, podejmowanej w miejscach zwiększonego ryzyka zażywania substancji 
psychoaktywnych oraz podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Realizacja projektu 
polegała przede wszystkim na prowadzeniu przez partyworkerów dyżurów w klubach, gdzie m.in. 
prowadzili rozmowy związane z konsekwencjami fizycznymi i psychicznymi zażywania narkotyków.
Podczas realizacji projektu w 2013 roku, osoby bawiące się w klubach, współpracujących ze 
stowarzyszeniem, otrzymały drink-testery pozwalające na sprawdzenie, czy w  napojach nie ma 
środków zmieniających świadomość, przez co zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa bawiących się w 
klubach;  osoby bawiące się w klubach otrzymały prezerwatywy co pozwoliło na ograniczenie 
podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, rozdane  zostały lubrykanty minimalizujące skutki 
przypadkowych kontaktów seksualnych odbywających się po zażyciu narkotyków. Prowadzono także 
poradnictwo internetowe w przeciągu całego okresu realizacji projektu. Regularnie, raz w miesiącu, 
odbywały się rady pedagogiczne, w których uczestniczył  cały zespół partyworkerów. Podczas spotkań 
partyworkerzy dzielili się swoimi obserwacjami, doświadczeniami oraz trudnościami. Nadzór 
merytoryczny sprawował koordynator projektu posiadający certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień.
W okresie letnim zrealizowana została w centrum miasta gra uliczna „Safe Party” o charakterze 
profilaktyczno-edukacyjno-promocyjnym, która pozwoliła dotrzeć do  mieszkańców Poznania poza 
klubami i dyskotekami i zyskała zainteresowanie przechodniów.
Partyworkerzy podjęli działania promujące projekt wśród studentów jako klubowiczów poprzez 
organizację spotkań informacyjnych dla studentów w semestrze letnim i zimowym roku akademickiego; 
uczestnikami spotkań byli przede wszystkim studenci nauk społecznych ( praca socjalna) i edukacyjnych 
(pedagogika). Zorganizowane zostało również ośmiogodzinne szkolenie narkotykowe. Szkolenie dało 
możliwość aktualizacji wiedzy m.in. z zakresu  redukcji szkód, charakterystyki substancji 
psychoaktywnych, czy przeciwdziałania narkomanii. Podnoszenie kwalifikacji pozytywnie wpłynęło na 
pracę w terenie i kontakt z beneficjentami działań  z obszaru redukcji szkód.

4. Poprzez realizację projektu „POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA I ROZWOJU STREETWORKINGU”, 
podjęte zostały działania mające na celu ugruntowanie w świadomości publicznej potrzeby istnienia i 
prowadzenia działań streetworkerskich oraz propagowanie i upowszechnianie metody wśród instytucji 
aktywnych na polu pomocy grupom marginalizowanym. Zorganizowano szereg spotkań z 
przedstawicielami instytucji edukacyjnych i pomocowych z terenu miasta Poznań (m.in. Dom Dziecka nr 
3, Fundacja Raya Wilsona Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, szkoły, Fundacja "Dziecko w Centrum"), 
które miały na celu wzbogacenie wiedzy przedstawicieli tych instytucji na temat pracy metodą 
streetworkingu oraz promowanie współpracy na polu działań pomocowych.
Realizatorzy projektu wzięli udział w wykładach na uczelniach wyższych, zajęciach ćwiczeniowych, 
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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)

3150

20

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

ofrerowali pomoc w realizacji badań dotyczących pracy z dziećmi metodą streetworkingu, 
prowadzonych przez studentów takich kierunków jak resocjalizacja czy praca socjalna. Prowadzony był 
również dyżur informacyjno-konsultacyjny, w trakcie którego, każdego tygodnia jeden ze 
streetworkerów ze Stowarzyszenia był dla zainteresowanych dostępny  pod specjalnym numerem 
telefonu, uruchomionym w tym celu i w razie potrzeby (i życzenia klienta) stawiał się na indywidualnym 
spotkaniu w wybranym miejscu.
Przygotowane zostały pakiety promocyjne, w liczbie stu sztuk, zawierające: broszurę informacyjną, dot. 
działalności stowarzyszenia, płytę CD z nadrukiem, zawierającą materiały wideo, sporządzone w 
ramach projektu Poznańska Platforma Streetworkerska (dofinansowanego przez Miasto Poznań) oraz 
gadżety reklamowe stowarzyszenia.
Każda para streetworkerów odbyła jednodniowy wyjazd do organizacji zrzeszonej  w Ogólnopolskiej 
Sieci Organizacji Streetworkerskich i wzięła udziału w zajęciach, przez nią organizowanych, w celu 
poszerzenia warsztatu metodycznego swojej pracy. Streetworkerzy odwiedzili zaprzyjaźnione 
organizacje z Warszawy oraz Wrocławia.
Członkowie stowarzyszenia w ramach realizacji tego projektu brali udział w zjazdach OSOS, gdzie 
angażowali się w działania mające na celu optymalizację kodeksu etycznego streetworkerów oraz 
poprawę funkcjonowania organizacji zrzeszonych. Członkowie stowarzyszenia wzięli również udział w 
kolejnych, ogólnopolskim zjeździe integracyjnym streetworkerów, gdzie mieli okazję pogłębić 
wypracowane znajomości ze streetworkerami z innych organizacji i wzbogacić wiedzę na temat ich 
metod pracy.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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
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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) 180,785.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 180,785.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

165,646.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 2,729.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 165,646.00 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,410.00 zł

1,200.00 zł

11,210.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

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)

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

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,729.10 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: 178,670.30 zł 2,729.10 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

177,567.58 zł 2,729.10 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,102.72 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Dożywianie beneficjentów w ramach projektów, dofinansowywanych przez Urząd Miasta 
Poznania

2,729.10 zł

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

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -177,567.58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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)

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

19.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18.00 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)

5.00 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

3.00 osób

2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 108,812.45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108,812.45 zł

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

108,812.45 zł

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)

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

0.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

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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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 108,812.45 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

477.25 zł

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

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

1,176.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

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

1 Urząd Miasta Poznania 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Budajczak / 15.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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