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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRATEK"

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat MYŚLIBORSKI

Gmina BARLINEK Ulica HENRYKA 
SIENKIEWICZA

Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość BARLINEK Kod pocztowy 74-320 Poczta BARLINEK Nr telefonu 95-746-24-47

Nr faksu 95-746-24-47 E-mail 
bratekbarlinek@gmail.com

Strona www www.bratek-barlinek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81264064000000 6. Numer KRS 0000171673
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) ZOFIA SOBCZAK - PREZES

ZDZISŁAW KIK - WICE PREZES
JERZY DROBOTKO - WICE PREZES
MARIA IWONA DROZDOWSKA - SKARBNIK
IZABELA AGNIESZKA MICHNO - SEKRETARZ

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

KOMISJA REWIZYJNA
IWONA KACZOROWSKA- PRZEWODNICZĄCA
KRYSTYNA ŁUKASZEWSKA - CZŁONEK
BARBARA WICHROWSKA - CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. STOWARZYSZENIE MOŻE INICJOWAĆ I PROWADZIĆ 
RÓŻNE FORMY POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
ZAGROŻONYCH PATOLOGIA I ICH RODZIN W SPRAWACH 
DOTYCZĄCYCH POPRAWY ZDROWIA, WARUNKÓW 
SOCJALNYCH, ICH SYTUACJI MATERIALNEJ I ADAPTACJI W 
SPOŁECZEŃSTWIE LUDZI ZDROWYCH, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI: TERAPIĘ I DIAGNOZĘ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DIAGNOZĘ I TERAPIĘ ŚRODOWISK 
ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ, PROFILAKTYKĘ ZAGROŻEŃ 
PATOLOGIĄ, DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ I OŚWIATOWĄ, 
NAUCZANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
2. ZAKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ I 
ROZWIJANIE SAMOPOMOCOWEGO RUCHU RODZIN W 
KTÓRYCH ŻYJĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ZAGROŻONE 
PATOLOGIĄ.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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STOWARZYSZENIE MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE CELE Z 
ZACHOWANIEM WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 
PRAWA POPRZEZ:
A) WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, 
SAMORZĄDOWYMI INSTYTUCJAMI, PLACÓWKAMI SŁUŻBY 
ZDROWIA, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I 
POZARZĄDOWYMI, POLITYCZNYMI, ZAKŁADAMI PRACY, 
SZKOLNICTWEM, ITP.;
B) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK I 
OŚRODKÓW O CHARAKTERZE SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
C) GROMADZENIE, A NASTĘPNIE WŁAŚCIWE 
DYSPONOWANIE POSIADANYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI 
POCHODZĄCYMI ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DAROWIZN, 
1% ODPISÓW OD PODATKU, ZAPISÓW, NAWIĄZEK 
SĄDOWYCH, DOTACJI PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH, 
SUBWENCJI;
D) INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ ŚRODKI 
MASOWEGO PRZEKAZU O DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ;
E) ORGANIZOWANIE IMPREZ OKAZJONALNYCH, TURNUSÓW 
REHABILITACYJNYCH, INSTRUKTAŻOWYCH I WCZASÓW 
RODZINNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
F) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I 
OŚWIATOWEJ WSPÓLNIE Z PLACÓWKAMI OŚWIATY I SŁUŻBY 
ZDROWIA;
G) TWORZENIE I PROWADZENIE WŁASNYCH BIBLIOTEK I 
CZYTELNI WYDAWNICTW FACHOWYCH DOTYCZĄCYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZAGROŻEŃ PATOLOGIĄ;
H) UDZIELANIE ZAPOMÓG FINANSOWYCH W FORMIE 
REFUNDACJI KOSZTÓW POBYTU NA TURNUSACH 
REHABILITACYJNYCH ORAZ ZWROTU KOSZTÓW 
ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIACH CZŁONKÓW I 
PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA;
I) WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I 
ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I PLACÓWKAMI 
DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ;
J) ORGANIZOWANIE NARAD, KONFERENCJI I SEMINARIÓW W 
CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORAZ KSZTAŁCENIA 
DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIA;
K) DZIAŁALNOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT 1 I 2 NIE MOŻE 
BYĆ PROWADZONA WYŁĄCZNIE NA RZECZ CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

- PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO DZIENNEGO OŚRODKA 
REWALIDACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W BARLINKU DLA 
DZIECI ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
- PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO 
BRATEK DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO 
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA DZIUPLA,
- PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU 
DO PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI,
- PROWADZENIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DLA DZIECI DO 
6 - GO ROKU ŻYCIA,
- PROWADZENIE PUNKTU DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO DLA 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZIN,
- IMPREZY INTEGRACYJNE Z PRZEDSZKOLAMI PUBLICZNYMI ORAZ 
INNYMI OŚRODKAMI DAL DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZAWODY 
SPORTOWE,
- SZKOLENIA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PROWADZONE PRZEZ KRAJOWE AUTORYTETY NAUKOWE Z DZIEDZINY 
PSYCHIATRII, REWALIDACJI, SEKSUOLOGII NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- ORGANIZACJA WYCIECZEK INTEGRACYJNO-POZNAWCZYCH,
- UDZIAŁ W MIEJSKO-GMINNYCH FESTYNACH- PREZENTACJA, 
PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- REALIZACJA PROJEKTU PFRON ZADANIA ZLECONE POD NAZWA 
PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPRZĘŻONA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W NDOREW.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 NIEPUBLICZNY DZIENNY OŚRODEK 
REWALIDACYJNO-EDUKACYJNO-
WYCHOWAWCZY

BARLINEK 88

2 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE 
BRATEK

BARLINEK 27

3 NIEPUBLICZNY OŚRODEK WSPARCIA 
DZIENNEGO ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA 
DZIUPLA

BARLINEK 13
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

128

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. NAUCZANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
2. TERAPIA I DIAGNOZA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
3. ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
WYŻEJ WYMIENIONE PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI 
NIEODPŁATNEJ REALIZOWANE SĄ POPRZEZ 
PROWADZENIE PLACÓWEK: - NIEPUBLICZNEGO 
DZIENNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO -EDUKACYJNEGO 
KTÓRY UMOŻLIWIA REALIZACJE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 
ORAZ ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPRZĘŻONA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W TYM:MÓZGOWYM 
PORAŻENIEM DZIECIĘCYM, ZESPOŁEM DOWNA, 
NIEDOWIDZENIEM, NIEWIDOMYCH, NIEDOSŁUCHEM, 
NIESŁYSZĄCYCH, AUTYZMEM ORAZ INNYMI ZABURZENIAMI 
ROZWOJU
- NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO 
BRATEK, KTÓRY STWARZA OPTYMALNE WARUNKI DLA 
EDUKACJI I ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POPRZEZ REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ REWALIDACJI 
INDYWIDUALNYCH,PRZEZNACZONE JEST DLA DZIECI Z 
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM UMIARKOWANYM I 
GŁĘBSZEGO STOPNIA; ZABURZENIAMI WZROKU I SŁUCHU; 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ; AUTYZMEM I 
ZABURZENIAMI POKREWNYMI ORAZ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ.
- NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO 
ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ DZIUPLA, KTÓRA 
PRZEZNACZONA JEST DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
POCHODZĄCYCH Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI 
RODZINNEJ I FINANSOWEJ, POTENCJALNIE RODZIN 
ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ I WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 6,496,297.29 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,318,146.31 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 28,258.14 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 881,651.79 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,932,946.28 zł

0.00 zł

2,727,118.15 zł

19,967.76 zł

185,860.37 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 263,446.58 zł

320.00 zł

7,840.48 zł

204,086.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

51,200.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 98,372.84 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 1,254,871.05 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,132,718.96 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,264,050.51 zł 44,696.21 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,422,114.37 zł 1,000.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

833,936.14 zł 7,576.05 zł

33,483.16 zł 36,120.16 zł

8,000.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 BUDOWA OŚRODKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2,088,022.75 zł

2 DZIAŁANIA PROMOCYJNE MAJĄCE NA CELU POZYSKIWANIE 1% PDOF 36,120.16 zł

3 DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE STOWARZYSZENIA 7,576.05 zł

4 ZAKUP POMOCY EDUKACYJNYCH 1,000.00 zł

1 BUDOWA OŚRODKA DLA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2,088,022.75 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

66.0 osób

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)

55.6 etatów
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22.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

28.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

57.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

28.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 29.00 osób

8.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,944,351.96 zł

a) z tytułu umów o pracę 1,892,109.50 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 1,860,509.50 zł

nagrody

premie

31,600.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52,242.44 zł

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

52,242.46 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 52,242.46 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

8,522.39 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,841.24 zł

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

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

12,464.38 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

12,464.38 zł

10. 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. SPOŚRÓD 5 CZŁONKÓW ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA, TROJE ZATRUDNIONYCH JEST 
NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ JAKO SPECJALIŚCI 
REWALIDACJI ZGODNIE Z POSIADANYMI 
KWALIFIKACJAMI DO REALIZACJI ZADAŃ 
STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA, Z TYTUŁU 
PEŁNIONYCH FUNKCJI W ZARZĄDZIE 
STOWARZYSZENIA NIE POBIERAJĄ 
WYNAGRODZENIA.
2.NA KWOTĘ NAJWYŻSZEGO WYNAGRODZENIA 
PRACOWNIKA STOWARZYSZENIA SKŁADA SIĘ 
POBRANE PRZEZ  PRACOWNIKA W JEDNYM 
MIESIĄCU WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY, 
UMOWY CYWILNOPRAWNEJ ORAZ NAGRODY Z 
OKAZJI DNIA EDUKA

Druk: MPiPS 11



1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 0,00

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 PROWADZENIE DZIENNEGO OŚRODKA WSPARCIA 19,967.76 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPRZĘŻONĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W NDOREW

185,860.37 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Druk: MPiPS 12



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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

JUSTYNA OLCHOWA  - GŁ. KSIĘGOWA Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI 
ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO 
NA PROWADZENIU ŚWIETLICY 
TERAPUETYCZNEJ

URZĄD MIEJSKI BARLINEK 2012-09-21

2 KONTORLA PRAWIDŁOWOŚCI 
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON 
OTRZYMANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE 
OD REALIZACJI ZADAN ZLECONYCH

ODDZIAŁ 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2012-12-05

3 KONTROLA PROBLEMOWA W 
NIEPUBLICZNYM DZIENNYM OŚRODKU 
REWALIDACYJNO-EDUKACYJNO-
WYCHOWAWCZYM - DOKUMENTACJA 
BĘDĄCA PODSTAWĄ WYLICZENIA 
PRZEKAZYWANEJ DOT

STAROSTWO POWIATOWE W 
MYŚLIBORZU

2012-07-17
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