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Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalno.ci
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rok 201.4

Formulorz noteiy wypelnit w jqzyku polskim;
Sp.raw.ozdawco wypelnia tytko przeznoczon, dto nirso biale pota;W trakcie wypelniania formularzo istnieje mor,,*,oli-O)we wszystkich poro,n,', tta,ych nie bqdq wpisane 

"r;::i,il:;i;;::1,:;::,:#::,ff;,i{,,X,i,iif!;"k nyitnika (_).

Data zamieszczenia sprawozdania
2015-07-1.4

l. Dane organizacji poiytku publiczneg;

1. Nazwa organizacji
I

IFUNDACJA "ROSA"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA
DOLNOSLASKIEPowiat M. WROCTAW

Gmina M. WROCTAW urrca UL. RACTAWTCKA

Kod pocztowy 53-149

Nr lokalu
Miejscowo6i WROCTAW

Poczta WROCTAW

Strona www www.f undacjarosa.pl

Nr telefonu 7 1"-343_24_24
Nr faksu 71.-343-24-24 t-mait biuro@fundacjarosa.ol

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

+. udrd uzysiKanta statusu organizacj i  po2ytku
lubl icznego 200s-04-04

--T
5.  Numer REGON

0000207472
,rz26/ Lz9uoooo 6.  Numer KRS

7 . :

(No

petr

iklad orga n u zarzqdzajqcego o rga n izacj i

teiy wpisai imiona, nozwiska oroz informacje o funkcjiI io nej przez poszczegdl nych czlo nkd* orgo iu ri rrq,droiqregol

lmiq i  nazwisko Funkcja Wpisanv do KRs
Mar iusz Bober -  do
31".12.201,4 r.

Prezes Zarzqdu TAK

Adam Bogacz - od
0L.0L .2015 r .

PrezesZarzEdu TAK

8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Nole2y wpisoi imiono, nozwisko oraz inJormocje o funkcjipetnionej przez poszcze96lnych czlonk6w organu ri*roii tutnodzoru)

lmiq i nazwisko Funkcja Wpisanv do KRs
Joanna Fo l ta Przewodniczqca Rady

Fundac j i
TAK

Grzegorz Ulicz do
24.03.201.4 r.

Czfonek Rady Fundacj i TAK

Marcin Kaczmark iewicz oo
24.03.20L4 r.

Cztonek  Rady Fundac j i TAK

Druk :  MPipS



9. Cele statutowe organizacji

(Naleiy opisat cele no podstowie stotutu orgonizacji)

Celem Fundacji Rosa jest popieranie wszechstronr
spoteczeristw a, a zwtaszczadziatarno6ci ,oot".rnqt,"fl?i:;:cojir 

i edukacji

wycnowawczo _ pedagogicznej, oSwiatowej oraz dzialalnoSci,ma;qce; naceru wsparc ie potrzebujqcych.

10. Spos6b real izacj i  cel6w statutowych organizaci i

(!^!::! 
?r,t-i,.tlosdb 

reotizacji cet6w stotutowych orsonizocji napodstow i e stotutu o rg o n izo cj i )

1.  L.  Fundacja real izu je sw6j  ce l  * , f " r r .  Or i@

l,if:,.":::i:::X::ylf 
omoc rodzinorn i o,ooom w trudnej sytuacji

11t1owej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin iosob;b) DziaialnoSi charytatywnq;
c) ochronq i promocjq zdrowia oraz wsparcie sru2by zdrowia;d) Dziaialnoji na rzecz wspierania rozwoju dziecL mtoOzie2y i dorostych;e) Propagowanie za pomocq sieci internetowej tredci edukacyjnych iinformacyjnych;
f) Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju spolecznoSci lokalnych,regionalnych, internetowych i wszelkich in Vcf..r pleia*6w tworzeniaspoleczno6ci ludzkich;
gJ Dziatanie na rzecz os6b niepeinosprawnych;
h) Przeciwdziatanie patologiom spotecznym;
i) Promocjq i organizacjq wotontariatu:
j) Naukq, edukacjq, o6wiate;
k). Dziatal nosi wspieraiqcq tech n icznie i informacyjn ie szkolnictwo iedukacjq, a tak2e slu2bq zdrowia;
l) Rozw6j krajoznawstw a oraz organizacjq wypoczynku dzieci i mrodzie2y;m) Ekologiq, ochronq zwierzqt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
n) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
o) Promocje kultury, sztuki oraz ochionq UOnr tuttury itradycji;p) Upowszechnianie i ochronq wolnorici i praw cztowie ka orazswob6dobywatelskich;
q) Dziatanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w iwsp6lpracy miqdzy spoleczedstwami;
r) Promocjq zatrudniania i.aktywizacji zawodowej os6b pozostajqcych bezpracy i zagro2onych zwolnieniem z pracy;
s) Dzi.aialno6i wspomagajqcq rozw6j gospodarczy w tym rozw6jp rzedsi qbiorczoSc i;
t) Dla osiqgniqcia swoich cerdw statutowych, Fundacja mo2e wspieraidzialalnosi innych podmiot6w prowadrq.y.i, o.irtrlno(i zbie2nq z celamiFundacj i ;
2. Fundacja rearizuje cere statutowe tak2e poprzez czionkostwo worganizacjach zrzeszaiEcych fundacje polskie i zagraniczne, o celachstatutowych zbie2nych rub to2samych z cerem rLiroacii.

3. Fundacja realizuje zalolonecele w ramach nieodptatnej i odpiatnejdziatalno6ci pozytku publicznego.

i; i l*:,:,trowadzi 
odptatnie n astqpujqce rodzaje dziaiatnoici;Ll tr.Lz z uztatatnoSc organizatordw turystyki;

2) 85.51 Z pozaszkolne formy edukacli sporiowej oraz zajgtsportowych irekreacyjnych
3) 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
4) 85.59.A Nauka jqzykdw obcych;
5) 85.59,8 pozostate pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziejn iesklasyfikowane;
6) 85.60.2 Dziatalno5i wspomagajqca edukacjq;
7) 86.90.E pozostafa dziatalnoSJwlrtruri" opiiki zorowotnej, gdzieindziej niesklasyfikowana
8) 88.10.2 pomoc spoiecznabezzakwaterowania dla os6b w podesziymwieku i os6b niepelnosprawnych;

Druk: MPiPS



il|fi ]l;i, i"li,?i.ljla 
po m oc sp orecz n a b ez z a kwate rowa n i a, gdz i e i n dz i ej

70) 90.01,.2 Dziata I no6i zwiqzana z wystawian iem przedstawieri
artystycznych.

i;,i,1?Ll.,r 
prowadzi n ieodptatn q dziata I no5c po2ytku p u bt icz nego w

t) 59.71'2 Dziatalnoji zwiqzana z produkcjq fi lm6w, nagrari wideo iprogramdw telewizyjnych

?! 21 !? aDziatatno6i portati internetowych
t"!1? 

:llDziatatno6i organ izator6w turysiyki
4) 82.30.2 Dzialalnodi zw.s)8ss1z'"',,u;;"f;iHiX'o',;:ff T::i*'Ji;;;XJ,lTX,"ii.ifl i,ii.lrekreacyjnych;
6) 85.52.2 pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
7) 85.59.A Nauka jqzyk6w obcych;
8) 85.59,8 pozostale pozaszkoine formy edukacji, gdzie indziejn iesklasyfikowane;
9) 85.60.2 Dziatalno6i wspomagajqca edukacjq;
10) 86.90.E pozostata dziatalnoii w.atr"ri" oiiut i zdrowotnej, gdzieindziej niesklasyfikowana;
11) 88'LO'Z pomoc sporeczna bez zakwaterowania dra os6b w podeszrymwieku i os6b niepelnosprawnych;

I ilril|r;i.fi :""tJ,to 
po m oc spolecz n a bez za kwaterowa n i a, sdz i e i n d z i ej

13) 90.01.2 DzialalnoSi zwiqzana z wystawianiem przedstawieri
artystycznych,

Druk: MPiPS



L. Program "Rakoobrona - f,f 
".rl l"*_^-^ 

,_-^^o r8 a n i z u j e m y *,".,, r, n o-.ljT ;'"13[ffi i i'ff 1],il :"JfrT lI:L4-L9 lat i porusza problem trzech chordb nowotworowych: raka plrsk6ry' chcemy zwr6cic uwagq mlodych rudzi na bezposrednia zare2nzacno rowan ia  na  konk re tnp  nn  r r , ^ r r , , ^ r , ,  ̂ ! r . .zachorowania na konkretne nowotworu. ;d;;ffi;ilJi#;llrnowiq rekcje w szkorachrstarczonych prz
ezorganizowa,,ila,T::"J:'J;.H'jj jilil::r::::J[;;:;"'
r rn iak skdry.  Dermatolodzy prr .UaOat iponad 800 os6b,  k i lkadzies iqt  zNa potrzeby projektu stworzyriSmy r.kzu grq na urzqdzenie mobirne -

2' Program "Doswiadczenie swiata,, - od ponad trzech rat.rearizujemy program ,,Doswiadczanieswiata"' Zaopatrujemv sare w nowocr;;, ;;;;; potrzebny rprrqt do ,.u;. 'rbiritacji. sq to zardwnoej, jak i Sale Do5wiadczania Swiata, *ypor.ronu w specjalistyczne,  s iuchu i  dotyku 
lmetgda 

sno".e ienj . 'oz i l r i  n im niepeinosprawnici oraz doro5li _ mogq korzystai r" p"tn:, n,".bqdnych zajqi:undacja Rosa otworzyia w szkoiach integracyjnych oraz w| ,, _,*^.r.czych w .,,u,"i,l,iJrl;i,#:il:i::::i:?#:::,Ti,u,i ,o .,Dolnvm srqsku' poza tvm od 201.4 rotu w;;ir;; Terapeutyczn.; *l"olioiu Fundacji Rosafunkcjonuje wzorcowa Sara Doswiadcrr.'r irl i.. Korzysta z niej ponad 60 dzieci.

i':;:.-fiT, ,.,"H.11::l"J;;fltl;;,:13:!;'?o1u'u* , zktorvmo",,u^n:11:,: naimrodsisa ciq2kie
odciq2enie r,rg*,rr ir"ot oTieci nrnrr,. .{ .  

ty jak. istotna jest edukacla prozdrowotna orazodciq2enie krqgosiup6w,l'1111 n,o*,0,;:;;;;J;ffi;.ffffi:l:fiI?Ji::f?H:T:"il:i,, ,"nn,Tornister. polega on na finansowaniu zakupu i monta2u szafek, w kt6rych ur:zniowie klas 0_ll l mogqzostawii podrqczniki ' pomoce naukowe czy akcesoria prastyczne. ponrJto' '. wybranych szkorach
:, #]iT:: fi :iffn ff ::[:#il1'J.'-.T,.n lt,,. r' n. p o o,t, * i. uii,.u,, r, z ostai e o p ra co w a n y

adresujq do bliskich. celem *".".-, 'r i i^,;;;::.::-: '  :ur5uJq swoJe przezycia' Tak przvgotowane kartkiwzmocnienie uuie,i u,i"ci?.:,ffi::r"#:::ll'JlJ,'1,,;.i:?,.-.",tilil:f'J,"Ii,I:!:,'".,,,T[]i, 
."wyzwala pozytywne emocje' Fundacja Rosa przekazuje chqtnym prac6wkom - w formie darowizny -materiaiy pedagogiczne i plastyczne, przybory biurowe, a tak2e koperty i znaczki pocztowe.

1,.2. Tasiqg terytorialny prowadzonej przez
organizacjq dziatalnoSci po2ytku prbti..nugo

(Naleiy wskozai jednq tub wiqcej pozycjj)

n najbli2sze sqsiedztwo (osiedle, dzielnica, soi€lctwo, wieri, przysi6iek)

tr gmina 
n wojew6dztwo

tr kilka gmin 
! kitka wojewddztw

t] powiat 
tr caiy kraj

n kilka powiatdw
! poza granicami kraju

t

2.1. Liczba odbiorc6w dziatari organizacii

(Nole2y oszocowoc liczbg odbiorc6w dzioloi orgonizocji w okrestesprowozdowczym, w podziale no osoby fizyczne i osoby prawne)

Druk: MPips



2,2, Informacje na temat
innych (rri2 wymienionych w
pkt 2.1) odbiorcdw, na rzecz
kt6rych organizacja dzialara

(Np. zwierzeto, zobytki)

3' 1' Organizacja prowadzira dziatarno6i nieodpratnq pozytku pubricznego

3-2' Norezy podoi inJormaciq no temat przedmiotu dziarornoscinieodplatnej organizocji w okresie sprawozdawczym, *;;, ;;-wskazo n ie m sfe r/y dz ialo I no ic i

Tl,Yf ,,Y!,i;,i!i!!"**"f i"'!f i'Xi"oi:::""n;-1'5X;2,,",,,
poiytku publicznego i o wolont
i.s36, z p6in. ,n.1, a tat ie *oil.,n, 

'' Nr 234, poz'

oapow iod.aiqcego/ych tej dziora rnoici. Jeiri orgon izacjo prowodz iwiqcej nii 3 rodzaje dziololnoici nieodptatnej,-natezv ioiiC"", 
!:,:! " 

ti 
? :o :"., 

o.t t rz e ch g t6 w n y c h r o d z aj 6w d z i a ta I n o lc i ( p o d d n i em o.k sy m o I n ie 3 ko d d w ), z a c zy n ojqc 
" 
d S 16*, ; ;; ; ;; ;; ;;;;;:'dziotalnoici

Sfera dzialalno6ci po2ytku
publicznego Numer Kodu (pKD)

ochrona i promocja
zdrowia

Pozostaia dziatalnoSi
zakresie opieki
zorowotnej; ochrona i
promocja zdrowia:

Fundacja Rosa w 20j.4
roku w ramach dzialal
z zakresu ochrony i
promocji zdrowia
prowadzila akcje
profi laktyczne
dotyczEce:
przeciwdziaiania
powstawania
nawykowej wady
podstawy w616d
najmiodszych uczni6w
szk6i podstawowych w
ramach programu Lekki
Tornister poprzez
zwracanie uwagi
pracownik6w oSwiaty i
rodzic6w na problem
ciq2kich p lecak6w
szkolnych; oraz
o96lnopolskq kampaniq
informacyjno-
edukacyjnq Rakoobrona
na temat profi laktyki
onkologicznej,
skierowanq do
mtodzie2y w wieku
1.4-19 lat, po ruszajqcq
problem trzech chor6b
nowotworowych: raka
pluca, raka szyjki
macicy i czerniaka
sk6ry.

Druk :  MPipS



sc na rzecz os6b I Dziatalnodi 86.90 Aniepelnosprawnych 
I firloterap"rty.rnr;
dziatalno6i na rzecz
os6b
n iepetnosprawnych

W ramach dziatari na
rzecz osdb
n iepelnosprawnych
Fundacja Rosa
uruchomila w 201,4
roku Swietl icq
Terapeutycznq, w
kt6rej dzieci z
n iepetnosprawnodciami
, posiadajqce
orzeczenie o: potrzebie
ksztatcenia specjal nego,
indywidualnego
nauczania, wczesnego

rozwoju
lub zajq i
rewalidacyjno-
wycnowawczych majq
mo2liwo6i wziqcia
udziatu w szeregu zajqi
prowadzonych przez
wykwalif ikowanq kadrq
terapeut6w. Ju2 w
prerwszym miesiqcu
dzialania
plac6wki pomocq
zostato objqtych blisko
60 dzieci z ro2nymi
n iepetnosprawnojciami
. Do kodca roku 2074
liczba podopiecznych
wzrosla
do 70.

Druk: MPipS



nauka, szkolnictwo
wyzsze, edukacja, o5wiata
iwychowanie

Dziala Ino6i
wspomagajqca
edukacjq;  nauka,
szkolnictwo wy2sze,
edukacja, o5wiata i
wychowanie

Fundacja w ramach
programu Twoja Szkoia
z wptat pozyskanych z
I% pomaga wyposa2yi
szkoly w
n aj n owoczedn iejsze
narzqdzia, kt6re
pozwalajq uczniom
zdobywai wiedzq na
wysokim poziomie oraz
pra ktyczne
umiejqtnoSci przydatne
w dorostym 2yciu.
W ramach projektu
Kartka ze szpitala celem
uczczenia obchoddw
70.  rocznicy wybuchu
Powstania
Warszawskiego
pacjenci dzieciqcych
oddziai6w szpitalnych
wykonali 3600 kartek,
kt6re za
poSrednictwem
Muzeum Powstania
Warszawskiego zostaly
przekazane 2yjqcym
Powstaficom. projekt
byl prowadzony pod
hastem ,,Dziqkujemy za
wolno5i"  i  miat  walor
edukacyjny.

4' lnformacja dotyczqca dzialalno5ci odplatnej poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym

. 1. organizacja prowadzita dziafal noji odptatnq poZytku publ icznego

4.2.. Uoteiy porloi informocjq no temot przedmiotu dzialalnoici
odplotnej organizocji w okresie sprowozdawczym, wroz zewskozoniem sfer/y dziolatnoici poiytku publiczneqo, o kt6ruch
mo.wo.w ort.4 Ltst,7 ustowy z dnio 24 kwietnia 20bj ,. o driolotnosripo2ytku publicznego i o wolontariocie, o tokie
oo pow ia doj qcego/ych tej dzio lo t n olci. Je 6t i o ra
wiqcej nii 3 rodzoje dziotalnoici odplotnej, noieiy podo( informocjq
no temot trzech gt6wnych rodzoj6w dziolalnoici (podonie
mo.t<symolnie 3 kod6w), zoczynojqc od g!6wnego przedmiotu
dziololnoici

Przedmiot dziatalno6ciNumer Kodu (pKD)

5' Inforrnacja dotyczqca dziafarnosci tospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5. 1. Organizacja prowadzila dzialal noji gospodarczq

Druk :  MPiPS



m o k s y m o h i e 3 k o d A @, z a i y n o j q c 
", ;n;;; ;;' ; ;; ; ;;; ;;:

5 '2' uoteiy podoi informociq no rcmot przedmiotu dziarornoscigospodorczej orgonizocji wroz z opisem tej dziololnoici w o,kresiesprowozdawczym, a tak2e kodu/6w pKD 2u)7
odlowiodojqcego/ych tej dziolo t noici. Jeit iifi o riroclo pro*odriwiqcej ni2 3 rodzoje dziololnoic
informocjq ," r"^"r r))"-ri'r'-jt 

gospodorczei' noIeiy podot

mntr<vhdrh;- ) !.^)A...t _ 
_ wnych rodzojdw dzialolnolci (podonie

Numer Kodu (pKD)

KoleJna pozycja po Sala Doswiadczania .swiata _
Kompendium opiekuna i  terapeuty wydana
przez Fundacjq Rosa. Obre pozycje dostqpne sq
w statej sprzeda2y.

47.91.2 Sprzeda2 detaliczna prowaozona przez domy
sprzeda2y wysytkowej lub internet.

Fundacja Rosa prowadzi sprzeda2 wysylkowq
ksiq2ek wydanych w ramach prowadzonej
dz ia la lno6ci  gospodarczej .  Doch6d ze sprzeda2y
przekazywany jest na cele sratutowe.

Podczas l l Forum Terapeutdw w 2014 roku
fu.ndacja Rosa rozpoczqta oficjalnq sprzeda2
ksiq2ki  Snoezelen -  Sala Dor iwiadczania Swiata.
Kompendium opiekuna i  rerapeuty autorstwa dr
Agnieszki Smrokowskiej_Reichmann.
Kompendium jest  sk ierowane do os6b
profesjonalnie pomagajqcych, kt6rzy w Sali
Do5wiadczania Swiata spqdzajq wie le czasu,
pomagajqc swoim podoptecznym. Jest przydat_
nym.narzqdziem w pracy terapeuty,  opiekuna,
r odzica, wychowawcy czy wolontariusza.

Reichmann, wypowiedzi terapeut6w, sekwencie
zajq i  w Sal i  Dodwiadczania Swiata oraz
przyktady urzEdzen i ich zastosowania.

Ksiq2ka jest do nabycia za poSrednictwem
Internetu.  Zamdwienia mo2na sktadai
e lek t ron iczn ie  bqd2 te le fon iczn ie .

lll' Przychody i koszty organizacii poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. lnformacja o przychodach organizacji

1" l-Eczna kwota przychod6w organizacji ogdiem (zgodnie z rachunkiem wynikow/zyskdw i strat)

a) Przychody z dziatalno6ci nieodptatnej po2ytku publicznego
8,909,097.21zl

b) Przychody z dzialalnoSci odpiatnej po24ku pubticznego

Przedmiot i opis dzialalnodci



c) Przychody z dzialalno6ci gospodarczei

1.0,1,59.72 zl

e) Pozostale przychody

8,734.78 zt
2. Informacja o ir6dlach przychod6w organizacji

2.L Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych
8,778,790.95 zt

2.2. Ze iradel publicznych og6lem:

a) ze Srodk6w europejskich w rozumieniu przepisdw o finansach pubricznych

b) ze Srodk6w bud2etu paristwa

c) ze rirodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego

d) ze Srodk6w paristwowych funduszy celowvch

2.3. Ze 2rodel prywatnych ogdtem:

a) ze skladek cztonkowskich

b) z darowizn od os6b fizycznycn
40,339.94 zt

c) z darowizn od osdb prawnych
88,1.40.82 zl

d) z ofiarnoSci publicznej (zbi6rek publicznych, kwest)

e) ze spadk6w, zapis6w

f) z wptyw6w z maiqtku (w szczegdrno.ci sprzeda2y rub wynajmu skiadnik6w maiqtkowych) 1,819.50 z l
2.4.7 innych irodel

277,004.58 zl

3.L. Stan 6rodk6w pochodzqcych z
roku sprawozdawczego

L% podatku dochodowego od os6b fizycznychn, 0,"** ar,*i
6,330,204.52 zl

't0,1.83,78L.L0 
zl

3'3' Dzialania' na kt6re wydatkowano 5rodki pochod z[ce z !%podatku dochodowego od os6b fizycznychw okresiesprawozdawczym (w szczegdlnosci otrestone'w fkt 11.1.1), oraz szacunko*u tro,v przeznaczone na te dziarania

440,684.49 ztLEKKI TORNISTER

297,33L.37 ztSALA DTOSWtADcZANtA Swrnrn
628,646.06 zt

1,,1,20,656.85 zl3 .4 .Ce |eszczeg6 towe ,wrozumien iup rzep i s6wopoda tkudochodowym"o
podatku dochodowego od osdb fizycznych, n; k;r" organizacja pozyitu pubricznego wydatkowata najwi*cej srodk6wpochodzqcych z 1% podatku dochodowego w otr"sie ,prr,"ordrr. ,y^-rir:^rz wydanq kwotq
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Koszty og6lem:

W tym; wysokoSi
koszt6w

finansowana z 1%
podatku

dochodowego od
os6b fizycznych

4'1' Koszty organizacji w okresie sprawozdar..- o*i"*
1,0,31.9,7L0.46 zt L0,1.83,781..1,O zl

L0,31.2,261..86 zl 1.0,783,787.70 zl

c) koszty z tytutu prowadzenia dziafarnosci gorpodrr.r"l-
d) koszty finansowe

229.64 zle) koszty administracyjne

f) pozostale koszty og6tem
1,,41.1,.99 zt

2,603,098.25 zt

5. 1. Wynik dziatalno5ci nieodptatnej po2ytku publ icznego
-1,,403,170.65 zl

5.2. Wynik dzialalnorici odplatnej po2ytku publicznego

5.3. Wynik dziatalno6ci gospodarczei

4,352.75 zl
w tym: wysoko.i Srodkdw przeznaczona na dziararno.i po2ytku pubricznego

lV. Korzystanie z uprawnieri w okresie sprawozdawczym

lF z podatku dochodowego od os6b prawnych 0.00 zt

0.00 zl

0.00 zl1. Organizacja korzystala z nastqpujqcych
zwolnieri

(Noleiy wskozot jednq tub wiqcej pozycji wraz z kwotq

[ -  z  podatku od n ieruchomojcr

[- z podatku od czynno5ci cywilnoprawnych

f- z podatku od towar6w i ustug

l- z optaty skarbowej

l- z opiat sqdowych

l-  z  innych zwoln ier i ,  jak ich:

f- nie korzystala

0.00 zl

0.00 zl

2' Organizacia korzystala.z prawa do nieodptatnego informowania przez jednostki publicznej
lXl f:lff:ilil :#il'"q:",1?,':'ii'::l{^:lrt:r.,tej p_o2vtku pubricznego, zgodnie z art 23a
fi:j:;T-t 

z dnia 2e grudnia ree2 r." -di";";l;;;Jff'; ir:t:: !i?111'l,i:lrlT::':r:r::

T

T

T

t--

wtasnoSi

u2ytkowanie wieczyste

naJem

u2ytkowanie
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a do nabycia na szczeg6lnych zasadacn
ra wieczystego nieruchomoici z zasobu
1du terytorialnego, lub .u*urf. nr--
ami publicznymi umowy uiytkowania,'uguje jej w odniesieniu do tvch

r-
T

IF

(Naleiy wskozot jednq lub wigcej pozycji)

V' Personel organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1' Pracownicy oraz osoby Swiadczqce usrugi na podstawie umowy.*,,oool"**I

1.1. Liczba os6b zatrudni

ry?!r:,.!,,;;;;;;:;;;:i,:"iii:!i,f:,y,ii_::.i:iny:::;i::::;,::7",!,",,.r,
YrnJ^',iiii,,''u "qst 

etotu) w okresie sprawozdowczvm, no*"r 1"st, ob"rnie nie sq jui zotrudnrone w

l;1;ilt".l itta 
liczba zatrudnionvch w organizacji na podstawie stosunku pracy w przericzeniu na

(Aby okreilit przecietne zotrud
poszczes6tnych miisiqcoch;:;:::"ui;:#:tr::;-;;!::y::::i\*trudnione na podstowie stosunku procy wprzvpodku osoby zotrudnionei no pat 

":r*rl, 
a"J"i7|;;;;:;'r,' "'*m.i 

odpowiodoiqcymi czqici etotu, ,;. ;.t';'
wpisoi z dokladnoiciq do 1 miejsco po przecinku) 

umy zdtrudnionych z 72 miesiqcy i poazietic p,rze'z lii. wvnir

12.0 etat6w

1.3. Liczba rrsob w organizacji Swiadczqcych uslugi na podstawieumowy cywilnoprawnej

2.7. Organizacja posiada czlonkdw Tah

I',1 i ii

2'2' Liczba czronk6w organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozdawczego 0.00 os6b fizycznych

0.00 osdb prawnych
Wolontariat w okresie sprawordawczym

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujqcychSwiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30
(KoZdy wotontoriusz powinien byi liczony tylko roz,okresie sprowozdowczym i czosu procy)

ntezdreznie od riczby lwiodczei wykononych no rzecz orgonizocii w

a) czlonkowie or ganizacji, p,
umowy cywilnoorawnpi rzlnnrzn,.,;^ ^--^.-. - 9sobv Swiadczqce uslugi na podstawiey umowy cywirnopiawn"i: ;;";;;;;- 

v^v' 6o' "tdctt ' osobv sw
tym: . "awnej, czlonkowie organu zarzqdzajqcego

b) inne osoby
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b) inne osoby

w umowy cywirnooiawn"r '  .r*""-_,,^ 
Y^wtEotttzdcJt, osooy sw

tym: ;;  ; ; ;  ; ; : : . : : .  : :  ;  
'  

;  
alnei czlonkowie organu zarz4dzajqcego'olo ntori usz pow i n i" n t# 

---rYe!bv

prawozdowczym) 
"ylko 

raz' niezoleini" od ti"

3.4.L iczbawo|ontar iuszywyronujqcych6wiadczer
miesiecy 

'  " '  iv 'ur ' tLvLrr )wrduczenlenarzeczorganizacj i  
przezokresdtu2szvni i6

(Ko2dy worontoriusz powinien byi riczony tytko roz, niezore2nieokresie sprowozdowczym) 
'r'^u luz' rttezoteznte od liczby {wiodczei wykonanych no rzecz organizocii w

w unlowy cywilnoprawn"i. .r+".*-,,- l l ::" ' '"t, ' '  
osooy sw

rym: 
awnei, cztonkowie organu zarzqdzajqcego

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1'tqczna kwota wynagrodzeri (brutto) wyptaconych przezorganizacjq w okresre sprawozdawczvm 1,179,767.70
a) z tytulu umdw o pracq

841,403.50 zl

673,325.24 zl

21,300.00 zl

100,532.00 zl

46,246.26 zlb) z tytutu um6w cywilnoprawnych

338,364.20 zl2 LEczna kwota wynagrodzeri wyptacony.

;:iilff'rtJffitj::'"tt 
podstawie umowv cvwilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq dziararnosciq 1,179,767.70 zl

a; w zwiqzku z prowadzona dzialalnn(";- ^r^r^.__-------.-----.----.-----.----.---------.-na dzialalno5ciq odptatnq po2ytku publicznego
+ r , s .  t " "

tatnq po2ytku pubf icznego 1,179,767.70  z l3. tEczna kwota wynagrodzeri wyplacony.

;:13:::',?1"1'r:"il1ooostawie'uil;;ff;prawnej w zwiqzku z prowadzonE dziararnoriciq

4. Wysokodi przeciqtnego miesiqcznego *
zarzqdzaiqcego organizacji, wriczalqc rt.r*r"l ' .""ie zasadnicze, nagrody, premie i inneSwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby okreltic przeciQtne miesieczne 

.w.!:osrod:enle 
naleiv: 7.zsu^mow^ot wszystkie kwoty wynogrodzeri wyprocone w ciqgu

roxu 
.sprowozdowczego (wriczojqc wynogr.odzenie zosojrirru, nog-ay, premie i inne lwiadc;enn oroz umowycywt t no prowne ) ; 2. podzie tic zsumowo nq kwote pu", 

-lLz-(,i,in,ery)
11,666.67 zl

5. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego *yn,

Xffi"J]|lifj;oru'rruliczajqc 
*vnusiodr"ni"'.ironi.r", n.erouv, pr"rie iinne jwiadczenia oraz

(potrz komentorz do punktu 4)

6.Wysoko5iprzeciqtnegomiesiqcznegowynagrodzenia(brut to) 'uot . f f i
nrz organu zarzqdzaiqcego,. kontrori rro n.i.or-r, organdw orgrnirr. j i , wricza;qc wynagrodzeniez_asad,nicze, nagrody, premie i inne jwiadcz";i, ;;(potrz komentorz io orni iu q)  

-  I  " " 'e JvvrouLzerrr ' l  oraz umowy cywi lnoprawne

7' wysokosi pnzeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) *uorr.on*****or-organizacji, wriczajqc wynagrodzenie zasaonicz?,-nagrooy, pr",ni" i innu s,"i.o.renia, oraz osobomlyl1g.:.-?.y' usrugi n a podstawie r r";; ;;;;o prawn ej(potrz komentorz do punktu 4) 95,207.41 zl
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8' wysoko(i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) *uor..on[*ront*ffizarzqdzajqcego, wriczajqc wynagrodzenie zasalnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia orazumowy cywilnoorawne 12,000.00 ztr
9 wysokosi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) *uor..on"*-o rronnon.-or[_-

x"ffi"J J;l,irtj;ij[;"t"iut 
wvnagrodzeni""rrr.oni.ru, nagrody,'p,.emie i inne 6wiadczenia oraz

10' wysoko6i najwyiszego.miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) ,uorr.o*ro .rronto'',ffi
:ji:j:il:T::i::ij'::::' j:l^':"1',y?-:ilzoru, organ6w organizacji, wriczajqc wvnagrodzeniezasadnicze, nagrody, premie i inne 6wiadcz"ni. o.ri rro;; il;;i lr.#
11' wysokoSi najwyiszego miesrqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego pracownikom

li"*"'llli1:1,"':il::":l::^-1":'-":lez1lo1iczel nagrodv, premie i inne jwiadczenia, orazi i, o"o1i,*,: ffiil .ffii,11i,,,*""i 13,704.98 zl

12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzeri
(Moino podzielii siq z opiniq pubticznq aoditkoi,yni u*o,goni aotyr.qry^ipoziomu.lub konstrukcji wynogrodzei w orgon""rit, *J*ii"r' ,oteiy wpisoite uwogi w przygotowone pole)

vll' lnformacja o udzielonych przez organizacjq poiFku pubricznego poiyczkach pieniqinych w okresie sprawozdawczym

L. Organizacja udzielata po2yczek pieniq2nych ; Tali
' .  l , l i p

2. Wysoko6i udzielonych po2yczek pieniq2nych
1,,346,754.52 zt

3. Statutowa podstawa przyznania po2yczek pieniq2nych
S 9 u s t . T S t a t u t u

yj':#ilffiliodzia|a|no5ciz|econejorganizacjipoiytkupub|icznego''

1-' organizacja rearizowata zadania zrecone przez organy jednostek samorzEdu terytoriarnego
Tait

'i l',liB

2. Informacja na temat gl6wnych *,

woe przyznanej dotocji)
Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielajqcego dotacj i

l#"",Ifffi'Jj;ffi:T];jlT#:il;T: rearizowara zadania zrecone przez orsany administracji Taic
i' f,iie

Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielajqcego dotacji

il#:ill1'"dotyczqcarea|izowanycr.p*g,nizacjqpoiytkuo,o,,..
(Noleiy wpisat realizowone zam^wienio publiczne w rozumieniu ustowy z dnio 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowiei pubricznych (Dz. L).z 2010 r' Nr 173' poz' 759' z,n6i1 zm') oraz te, do kt,rych nie stosu:ie siq przepisiw ww. ustawy, np. zom6wienio, kt6rych wartosc nieprzekroczyla wyraionej w zlotych r6wnowartoici kwoiy 1.4.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zam6wienia publiczne
' Talr
. lrlir

2 lnformacja na temat rearizowanych zamdwieri i kwot otrzymanych na ich rearizaciq
Przedrniot zamdwienia
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