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i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica PIASKOWA Nr domu 6 Nr lokalu 13

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-753 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 512694406

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

Paweł Budajczak Prezes TAK

Małgorzata Barbara 
Tomaszczyk

Wiceprezes TAK

Szczepan Kuliński 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 2014 stowarzyszenie zrealizowało pięć projektów:

1) Ponad Ulicami 2014
2) Bierz Dając Innym 2014
3) Razem Damy Radę
4) Życie Na Macie
5) Następna Szansa

Projekt Ponad Ulicami 2014, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 (z wyłączeniem lipca), 
zakładał systematyczną pracę pedagogów ulicy z dziećmi, spędzającymi czas na ulicy, a nie 
pozostającymi pod opieką żadnej z tradycyjnych instytucji pomocowych. Pedagodzy ulicy 
zagospodarowywali i animowali czas wolny dzieci zagrożonych marginalizacją, stwarzali im możliwość 
korzystania z kulturalnej oferty miasta, doskonaląc ich umiejętności społeczne oraz rozwijając potencjał 
wewnętrzny. Przyczyniło się to do ograniczenia ryzyka powielania przez dzieci schematu życiowego, 
panującego w ich środowisku rodzinnym i lokalnym oraz do poprawy samooceny i rozwinięcia pasji 
wśród podopiecznych. W ramach tego projektu dwie pary pedagogów ulicy, realizowały zajęcia z 
dziećmi z poznańskich dzielnic Wilda oraz Łazarz.

Ideą projektu „Bierz Dając Innym 2014” było przede wszystkim ograniczenie liczby dzieci i młodzieży 
zajmujących się żebractwem na terenie miasta Poznań. Działania podjęte przez pedagogów objęły 2 
grupy dzieci czyli ok. 10 podopiecznych w okresie od stycznia do grudnia 2014r. Praca pedagogów 
polegała na organizacji czasu wolnego podopiecznych, poprzez realizację zajęć sportowych, 
artystycznych, czy rekreacyjnych. Podjęte działania pozytywnie wpłynęły na poszerzenie kompetencji 
społecznych podopiecznych, oraz na ograniczenie podejmowania praktyk żebraczych. W ramach tego 
projektu realizowano zajęcia z dziećmi z Jeżyc. Projekt zrealizowany został przy współpracy z 
Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i przez ów Wydział 
współfinansowany.

W ramach projektu „Razem Damy Radę” kontynuowane były działania, które Stowarzyszenie z 
powodzeniem inicjuje w Poznaniu już od kilku lat. Tym razem pedagodzy ulicy podjęli pracę na Starym 
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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)

130

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Mieście, Zawadach i Ratajach (w porozumieniu z nowopowstałą organizacją SPS RIPOSTA).  
Dotychczasowe działania pedagogów ulicy wzbogacone zostały o zajęcia socjoterapeutyczne, 
realizowane adekwatnie do profilu działalności Stowarzyszenia. W ramach zajęć, pedagodzy oraz 
socjoterapeuta organizowali wspólnie spędzany czas w taki sposób, aby dzieci i młodzież miały okazję 
spróbowania swoich sił w różnego rodzaju aktywnościach, zyskując możliwość rozwijania 
zainteresowań i talentów. Inicjowane są różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi, urządzane 
zabawy i gry oraz mini turnieje, a także szereg wycieczek krajoznawczych kierując się do miejsc tych 
bardziej i tych mniej znanych. Wszystkie te działania służyły poszerzaniu perspektywy pozytywnych 
doświadczeń młodych ludzi, pobudzaniu ich inwencji i aktywizowaniu do samodzielnie podejmowanych 
inicjatyw. Projekt zrealizowany we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania i przez ów Wydział współfinansowany.

Projekt „Życie Na Macie” połączył psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez uczestnictwo 
około 10 podopiecznych z różnych grup w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w duchu sztuki walki - 
Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ). Zajęcia sportowe prowadzone przez profesjonalnych trenerów z Poznańskiego 
klubu sportowego „Kohorta” odbywały się co najmniej raz w tygodniu w okresie od marca do 
października 2014r. Regularna aktywność sportowa przyczyniła się do ograniczenia spędzania wolnego 
czasu w sposób destruktywny, na rzecz realizacji nowych pasji naszych podopiecznych.
Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Poznania i przez Wydział ten 
współfinansowany.

Pilotażowy projekt  "Następna Szansa", zakładał objęcie działaniem pedagogów ulicy młodych ludzi (w 
wieku około 16-20) lat, będących uprzednio wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
bądź mających styczność z rozmaitymi instytucjami pomocowymi, napotykających na trudności 
życiowe, zagrożonych wykluczeniem. Celem projektu było m.in. zwiększenie wiedzy beneficjentów na 
temat możliwości rozwoju edukacyjnego, zaktywizowanie ich do podejmowania konstruktywnych form 
spędzania wolnego czasu, zwiększenie ich wiedzy na temat możliwości na rynku pracy. W trakcie 
realizacji projektu, podjęto kontakt z kilkunastoma, młodymi mężczyznami, objętych regularną pracą 
zostało jednak około ośmiu z nich. Adekwatnie do potrzeb uczestników projektu para pedagogów 
realizowała z nimi spotkania indywidualne lub grupowe (zajęcia polegały między innymi na animacji ich 
czasu wolnego oraz indywidualnych rozmowach, wspólnym pisaniu CV itp.). Uczestnikom 
zaproponowano również spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, jednak większość nie 
zdecydowała się z nich skorzystać. W ramach projektu skonstruowana została diagnoza sytuacji 
społecznej grupy, będącej adresatami projektu. Projekt zrealizowany został ze środków Województwa 
Wielkopolskiego, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. 

Oprócz realizacji w/w projektów członkowie Stowarzyszenia podjęli także szereg innych działań, takich 
jak:
• Przeprowadzenie "Olimpiady Sportów Niekonwencjonalnych" w ramach Dnia Dziecka z Planetą ES, 
organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
• Udział w II edycji Targów Wolontaryjnych pod hasłem "Wartości współczesnej młodzieży a 
wolontariat", organizowanych przez Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM
• Współpraca przy opracowywaniu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta 
Poznania na lata 2015-2030
• Uczestnictwo w spotkaniach roboczych Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich.
• Udział w spotkaniach ze studentami, udzielanie wywiadów osobom, piszącym pracę dyplomowe na 
tematy związane z działalnością podejmowaną przez Stowarzyszenie itp.
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

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 
ROZPOWSZECHNIANIA 
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".

88.99.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
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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) 241,202.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,648.60 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 239,554.19 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 568.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 226,300.00 zł
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226,300.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14,334.19 zł

1,080.00 zł

13,254.19 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 568.60 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: 241,616.55 zł 568.60 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

241,299.52 zł 568.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

317.03 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Dożywianie dzieci w ramach realizowanych projektów 568.60 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -239,650.92 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

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

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)

3.00 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

3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 177,937.88 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 177,937.88 zł

3.00 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

3.00 osób

0.00 osób

3.00 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

3.00 osób

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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)

1,348.00 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

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

0.00 zł

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

2,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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
Małgorzata Barbara Tomaszczyk

Szczepan Kuliński
20.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania
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