sygnatura sprawozdania (wypełnh MPiPs)

Roczne sprawozdan ie merytoryczne z działal ności
organizaci i pożytku pub! icznego

Ministerstwo Pracy
i PolitykiSpołecznej
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"ł Formularz naleŻy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
ł Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

ł We wszystkich pytaniach, w l<torych istnieje możliwośćwyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściweodpowiedzi znakiem X;
ł We wszystkich polach, w ktorych nie będąwpisane odpowiednie informacje, naleŻy wstawić pojedynczy znak myślnika ();

Mięisce na nota{d MPiPs

Data wPłyn ięcia sprawozdania

(Wpdnia MPiPS)

i.,

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
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Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
poŹytku publicznego
5. Numer REGON
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PoZNAŃ

Nr lokalu

1

PocŻa

3. Data rejestracji w Kajowym Rejesfze

"(_

BC

Kod pocŻowy

E-mail

Nr faksu

852 85

Nr domu

CZARTORIA

PozNAŃ

lMiejscoWośó

61-

UiIELKOPOLSKIE

Ulica

Gmina

ROZS TANEGO

WoJewództwo

Kra.i

POLSKA

kontaKowe

m.

POLSKTE TOVIARZYS TWO STVTARDNIENTA
oDDzIAŁ $7TELKoPoLsKA

;

Nr telefonu

6L 852 85
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Strona www

WWW.
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2002-rr-09
2007-11-08

634Ą042'10

l 6.

Numer KRS

0000137276
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7. sldad organu zarządząącego organizacji
(NaIeł wris# imiorc, naailiska daz ifiromeje

pelniorcj przez pxzcząólnych

o furkcji

czttrt<ów qganu

zaządzajęąo)

8. Skład organu kontoli lub nadzoru

organizacji
|Iląę1r, w|r'e

lal,pl p' ,rąwrrM

q4

Fniorcj przez P$zcząanych
kontroli lubldzqą

lrilvaall*lę

v lul lŃ!

czld1ków ugillu

Róza KoRCZYŃSKA - PRZEWoDNLCZĄCA RADY oDDzIAŁU
Hanna BERNARD - WICE PRZEVTODNTCZACY RO
Andrze] KIVAPIK _ WTCE PRzEWoDNIczĄcY Ro

Elżbieta ANDRZEJCZAK - SEKRETARZ Ro
Sabina ToMASZEWSKA - SKARBNTK oDDZTAŁU
Jolanta GAL - czŁoNEK Ro
Danuta ŁAWNICZAK - czŁoNEK Ro
Wojciech ZTELIŃSKT-PRzEWoDNTczĄcY KoMTsJf REWTZY,TNE
.Takub JvszczpK - cZŁoNEK KoMTSJI REWIZY,'NE,]
Małgorzata NovIAK - cZŁoNEK KoMISJI REWIZY,]NE.]
organ]-zac]ą społeczną ob1zwaŁe1r

polskich ze ]est
stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin
i przy1aciół, dzlałającą na gruncie konstytucjr RP
i mającą na ce1u:
1. poprawę 1ch warunków zycrowych i zdrowotnych
oxaz zw1ększania uczestnictwa w zyciu społecznym,
gospodarczlzm, zawodowym, kulturalnym, t.urystyczn)zm
i sportowym kralu,
2. 1ak najwszechstronniejszą 1ch rehabi]itację i
Towarzystwo

9. Cele staMowe organizacji
(Należy

qisać cda rB pńb]wie

statutu

oĘanimji)

Ieczenj-e rozumj-anych jako proces osiągania
opt1rmaInego funkcjonowania w społeczeństwie po to,
by zapewnić rm mozliwośćkj_erowania własn1rm zyciem,
3. likwidację barier psychoIogiczno-społecznych
poprzez uświadomienie pełnosprawnej społecznośc1
prob1emaŁyki dotyczące1 osób ze stwardnieniem
rozsianlrm i kształtowanie partnerskich postaw
mrędzy tymi grupami,
Ą. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób
ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie

miedzvnarodowei

ę}'

.
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10. Sposób realizacji celów statrtowych

organizacji
(NaleŻy qisać srE!'ćs raliaci cd6ł,! statutowqh

qslanizeji ha pdstawie sbtutu oąanizacj\

Cele swoje realizuje przez,
1.
współdziałanie z administracją państwową i
samorządową, placówkami słuzby zdrowia i opieki
społecznej, a także z inn1rmi organizacjami
pozarządow1rmi pracującylni dIa dobra i na rzecz osób
niepełnosprawnych,
2.
organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w
rozwiązyl,łaniu ich problemów zyciowych popxżez
informację, pomoc prawlą 1 soc1alnó-byŁową,
finansowanie na ustalonych zasadach kosztów
powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenj-a i
rehabilitacji, organlzowanie i prowadzenle
rehabilitacji lecznicze) oraz zawodowej, a takze
współdz1ałan1e w organlzowaniu działa]-ności
społecznej, gospodarcze1 i kulturalnej,
3.
organizowanie samopomocyczłonkowskiej
mające; na celu przecj-wdziałanie uczuciu
rezygnacji' bezwartościowości,osamotnienla i
bezradności, szczegóInie wŚród osób najcięzej
poszkodowanych,
prowadzenre działąlnoŚci popu1aryzatorskiej,
4.
informacyjno-uśwj_adamiające1, zmierza1ącej do
pełnej lnŁeqrac1r osób ze stwardnieniem rozs1an1rm
ze spoLeczeństwem 1udz1 pełnosprai^rnych r
kształtowanie w1aściwych postaw przy wykorzystaniu
środków masowego przekazu i własńych pulti-racii-,
5.
inicjowanie i uczestniczenle w pracach
badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia r
warunków bytu, oświaty i wychowania oraz
specyficznych potrzeb osób ze stwardnlenj_em
rozsianym, a takze sposobu ich zaspokajania,
zwlaszcza w zakresie:
.
ujawniania barier społecznych,
organi z acyj nych' archiŁektonic znych,
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt
osób ze stwardnieniem rozsian}rm ze środowiskiem i
utrudniających im rehąbilrtację oraz występowanie
do kompetentnych władz z urnioskami o ich uśunięcie,

.
opracow1rvuanla adekwatnych rozw1ązań problemu
dostępu osób ze stwardnieniem rozsianlrm do różnego
rodzaju stanowlsk pracy zgodnie z ich mozliwościómi
fizycznymi, kwal:-fikacjaml i zainteresowaniamj_ oraz
zasad jego realrza?)1,
.
op}nJ-owanl-a J- ]_n]_c3owania produkc1i sprzętu
ortopedycznego i rehabilrtacy1nego niezbędnego lub
usprawnj-ającego Życie codzienne j- pracę osób ze
stwardnieniem ro zsianym.
6.
organizowanle kongresów, konferencji,
strmpozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnj-ctwa, imprez
kuIturalnych, rekreacyjnych, oświaŁowych i innych,
a'7.takze obozów i wczasów,
podejmowanie i popreranie inrcjatyw
społecznych zgodnie z ce]-aml statutowymr
.

Towarzystwa/

8.
otaczanie szczegóIną opieką dzlecr osób ze
stwardnieniem rozslanyln 1 ich rodzin, a także osób
z nowlrm rozpoznani-em stwardnienia rozsianego,
9.
budzenie i pogłębianie wraż1iwościspołecznej
różnych środowiskdo dz1ałan1a na rzecz osób ze
stwardnleniem rozsianym,
10. prowadzenie działalnościwydawnicze1 zgodnie
z obowlązuj ącymi przeplsami,
11. udzielanie pomocy interwencyjnej w

załatwianiu indywidualnych spraw osób ze
Łwardnieniem ro z s ian1rm,
12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsian1rm
podejmowaniazatrudnieniaoraz'podnoszenia
kwalifrkacj i zawodowych, a takze podejmowania
działa]-nościspołeczno-użytecznej,
13. podnoszenie kwal_ifikacji zawodowych personeJ_u
s

medvczneoo

tpV
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działa_Lnośćna rzecz osób niepełnosprawnych;
ochrona i promocja zdrowla,(NaleŻy wskazń nle wtęceJ nE tny najwaŻniejsze, pod wzgl#n
widkości Wydetkailanych śrdków' sfqy dziMnóci poŻytku 3. PKD 94 .99.2
1'l .

Najważniejsze sfery działalnościpożytku publicznego

1.

2.

publiżzrąo'

o kt&ych malva w ań' 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwidnia
2003 r' o działalności poŻytku publicznąo i o wdonbrieie (Dz. U. z
2010 r' Nr 234' poz. 1536) aec2Weląc od najwdniejsaej)
'

't' opis działalnościpożytku publicznego

1. REALTZAC,JA

PRoGRAMÓW

zLEcANYcH ] DoToI^IANYCH PRzEz oRGANY

ADMINTSTRAC,J] PUBLTCZNEJ (MTNISTERST!{o ZDRoWTA' URZĄD Wo,]EWóDZTWA
i/[]ELKoPoLSKrEGo' URZĄD PoW]ATo}IY MTASTA PoZNANTA/ URZAD MTASTA
POZNANTA)
A DoTYczĄCYCH:

'
_ REIIABTLITAC.'T
DOMOWE.] CHORYCH NA STWARDNTENTE ROZSTANE (SM)
_ oPIEKI ASYTENTA osoBY NIEPEŁNoSPRAWNEJ PRZEZNACZoNEJ D],A cHoRYcH

NA STWARDNTENTE ROZSIANE (SM)
1. Opis głównych

działań podjętych
przez organizację

- POMOCY PSYCHOLOGTCZNEJ
STWARDNIENTE ROZSTANE

cdy

kral'',,

zą

"gmina",

ran ica)

DLA CHORYCH NA

oRGANTZoWANTA SPoTKAŃ T VIY,]AZDÓT^I TNTEGRACYJNYCH DLA cHoRYcH NA
STWARDNTENIE ROZSIANE
- oRGANIZoWAN]A CYKLU sPoTKAŃ EDUKACY.]No_PRAKTYCZNYCH DLA cHoRYcH T
TcH oPTEKUNovf MA,]ĄcYcH NA CELU złvTĘKszENIE WTEDZY oRAZ NABYCTE
PRAKTYCZNYCH NAWYKÓIr T UMTEJĘTNoŚCI z ZAKRESU PRoFTI,AKTYKT ZDRoWTA
_ oRGANIZoWANIA WYKŁADÓW' WARSZTATÓW, A PRZEDE WszYsTKIM
cYKLIczNYcH sPoTKAŃ GRUPoWYCH o CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM'
USPRAWN]AJĄCYM T REHABILI TACYJNYM

organizację działalnościpoŻytku
publicznego
(Należy wskazń np.

PSYCHOTERAPEUTYCZNE.T

-

2' Zasięg terytońalny prowadzonej przez

"

I

GŁoWNTE MIASTo PoZNAŃ.
ZAs IĘGTEM I{oJEWÓDZTłvo

PEWNE DzTAł,ANIA oBE,IMUJĄ

WIELKOPOLSKIE

"płiat", "wąa^]dzbłro",

2. lnformacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placórłek
sprawozdawczym

1. organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, pzewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centa
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówld opiekuńczo-

-wychowawcze okeślone w pzepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne okeślone w pzepisach o systemie oŚwialy lub niąubliczne zakłady opieki

!

tat<

Ę

nie

w okresie

zdrowotnei
2. lnformacja na temat lokalizacji i aktywności placóweĘ o Kórych mowa w pK

Lp.

Nazwa placówki

1

2
3

4

@www.signfor
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1

iejscowość/ci, w Kórey'ych
placówka prowadzi działania
M

Liczba odbiorców działań
placówki w okesie
sprawozdawczym

3. lnformacja dotycząca liczby odbiorcówdziałań organizacji pożytku pub|icznego wokresie sprauozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji

?"uw

oK.200

fizyczne

akr9ie
prawre)

(NaleŻy dizex,ow.# ticzbę dbiqaÓvl dzi*ań organizeji w

pdziale na osńy fizyczne i osńy

svawozdawczym,

w

4. lnformacja

dotycąca dzialaIności nlłrdpłatnei pożytku publicznego organizacji wokresie sprawozdawczym

prawne
"*w

TotrfARZYSTI^Io WsZELKTE sWoJE DzrAł'ANIA PROł'IADZI
NTEoDPŁATNIE w szczEeÓr,nośc r
_ DZIAŁANTA NA RzEcz osÓB NIEPEŁNoSPRAWNYCH

'l. opis pzedmiotu nieodpłatnej działalności
pozytku publicznego

po# infornffiję na tąnat rdzaju dzialalno#i
niadpłatrc,j oĘanizffiji w &r6ie sprauozńwczyn, wraz
ze wskazanidn kd!!/l,ir PKD 2@7 dpwiliaąęąo/ych
tą dzj*alnŃi. J €ś,li qganiaaja prdla&i więcą niŻ
(NaleŻy

3

rdzajedziablrpśoi niedpłatłBj' naleŻy

na tqnat trz*h

naksynalnie

3

@ać infqmeję

rodzą6^] dzialalrnści (@anie

g^^^]nych

kŃvr), zacz}'r,aiącod główrrqo

P,Ż.edmioa, dztdal ności)

88.10. z

Kod PKD:

86.90.A
86.90.E

Kod PKD:

2. Zasięg
organizację
publicznego

Kod PKD:

tgrytorialny prowadzonej przez
eodpłatn ej dzi ałaln ościpoĄ1tku

MIASTO POZNAN

ni

(NaleŻy wŚ;kaz# np.
"gmina', "poaial", "wojgilódrt'^]o'',
caly kraf ', 7ą Rn ica')

"

"

5. Informacja

dotycąca działalnościodpłatnej pozytku publicznego

publiczneqo w okresie sprawozdawczym
1

.

organizacj a prowadziła dzi

ałal nosc odpłatn ą

pożytku publicznego

i

dziilalności gospodarczej organizacjl pożytku

!
Ę

tat
nie

2. opis pzedmiofu działalnościodpłatnej

pozytku publicznego

pffi irfdm*ję rE tqńat ldaju dzialalno#i
dpŁatną dganimji w *łgtr'ie splawozńwczym. wriz ze
(NaleŻy

wskazaniem kdufu! E6Lu!
odpoiłiacbięądych tĘ
dzialatnŃci. JeśtioĘaizeja prov]dzi więr'ą niż 3 rdz.ąe
informację rra tdnat
dziabtności dpbhej, naleŻy @

3ldfu), zaęW4ąc

d

g!ównqo

N^dmidtuChi#nóą

Kod PKD
Kod PKD:
Kod PKD:

\

A-J

\
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3. Zasięg terytońalny prowadzonej pzez
organizację odplatnej działdności pozytku

publicznego

(NateŻy wd<ad np.,gmina",,powiat",,wągłłazfuro",
,

cdy kraj",, zą

ran

ica')

4. organizacja prowadziła dzi ałal n ośćgosp'odarczą

!

tar

Ę

nie

5. Opis pzedmiotu działalnościgospodarczej
(Należy pM infqneję fta tdnat rodaju dŻ*atn6ci
gosrcdarazą prowdzonej płzez qganizację w okre.sie
sprawozńwczym, wr€E ze wskazanidn kdu/6^] EKD n07

dpdłiadajęąotych tą dziab/lnóci. Jńli
pro|rldzj więą niŻ 3 rdzaje
ktasytikeji PKD, rcleŻy pM

organizeja

dziflności gosrEdE/:czą wg
infqneję na tanat tz&h

(@ł,ie mdtsyrnalnie
3 kńw), zaczyneję otl 'głównqo PrŻŃfrio'u
gthłnych ldzaj6ł,l dzi*alrdci
ci,z,ig/,'/ności)

Kod PKD
Kod PKD:
Kod PKD
6. Zasięg terytorialny prowadzonej

pzez

organizację działalnościgospodarczej
(NdeŹy wskaz#

"cdy

krci",

1. lnfiormacja
1

.

np.

"gmina", ,po.ili6f', ,wojev,ńdzttlo'',

''ąrcnica')

Ączna

o przychodach organizacji

kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiern wyników/ aysków i stl"at)

142 424,90

zł

2. lnformacja o Źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalnościnieodpłatnej pożytlst publicznego

d

4

21-3, Ą9 zl

ż

2' Pr4chody z działalnościodpłahej pozytk publicznego

0,00

3. Pzychody z działalnościgospodarczej

0' 00 zł

4. Przychody z działalnościfinansowej

.=k

21

71 8J-6,20

3

5. Przychodyz 1% podatku dochodowego od osób fil1cznych

3'7

6. Ze Źródeł publicznych ogółem:

20l.

zł

299 , 95 zl
15'7 ,

L3 zł

Owww.signform.pl Sp. z o.o., producent aKywnych formularzy, e-mail: biuro@ignform.pl
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a) ze środków europejskich w rozumieniu
W

7

pzepisów o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

60 652,49

zl

c) ze środków budżetu jednostek samoządu terytoria|nego

91 800,00

zl

d) z dotacji z funduszy celowych

49 200,88

zl

9 535,24

zl

Ą I35,24

zl

5 930,00

zl

' Ze Źródeł prywatnych ogółem:
a) ze sldadek członkowskich

W

b)

tym:

0, 00 zł

z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

0, 00 zł

d) z ofiarnościpublicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0'

e) ze spadków, zapisów

0,00

z wpływów z majątku (w szczególności spzedaŹ lub wynajem s|dadników
majątkowych)

0, 00 zł

f)

g) z

nawiąek sądowych

200

h) ze świadczeń pieniężnych

zł

0, 00 zł

lĘnik działalnościodpłatnej pożytlłupublicznego

w okresie sprawozdawczym
't.

,0o

zł

0, 00 zl

8. Z innych źródeł
2.

OO zł

lub działalnościgospodarczej organizacji pożytku publicznąo

Wynik działalnościodpłahej pozytku publicznego

0, 00 zl

0,00 zl

2. Wyni k działal nościgospodarczej

0,00 zl

w tym: wysokośćśrodków przeznaęzona na działalnośćstatutową

3. lnformacje o sposobie wydatkouania środków pochodących z 1vo podatku dochodowego od osób fizycznych
1. WysokośćkwoĘ pochodzące)z1o/o podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w popzednich okesach sprawozdawczych

245

'7

2. \Afisokość kwoty pochodzące1z 1olo podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okesie sprawozdawczym ogółem

L6L

248 I 5'l zł

49 , Ą2 zł

3. Działania, na Kóre wydatkowano środkipochodzącez 1o/o podatku dochodowego od osób fizycznych w okesie
sprawozdawczym (w szczególności okeślone w pK ll.1.1), oraz kwoty pzeznaczone na te działania

1

UDZIAL Wł,ASNY vf REALTzovIANYcH

PRoGRAIVn'CH

2

25 000,00

zł
zł

zł
4

zl
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4. Cele szczegółowe' w rozumieniu paepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane pzez podatników
podatKr dochodowego od osób fizycznych, na Kóre organizacja poĄ1tku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1olo podatku dochodowego w okesie sprawozdawczymt wrev z lałotą

SUBKONTO TNDYWTDUALNe ,foANNA mUELIER

_ PRZEzNAczoNE

$IYŁĄCZNTE NA

42 oĄo,1I

LEKT, LEczENrE, REHABILITAC,]Ę I sPRZĘT REHABTLITACY.]NY

1

2

zł
zł
zł

4

zł

Wtym:
4. lnformacje o poniesionych kosztach wokresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Ą0Ą 823,58

Koszty organizacji w okesie sprawozdawczym ogółem:

zl

0' 00 zł

231 584,59 A

0, 00 zl

b) koszty z tytufu prowadzenia odpłahej działalnościpoĄ/ku publicznego

0, O0 zl

0, 00 zl

c) koszty z t1ńułu prowadzenia działalnościgospodarczej

0,00

zl

0, 00 zl

15

341 ,0'7 zl

0' 00 zł

2

2I1 ,0'7 zl

0' 00 zł

a) koszty z tytufu prowadzenia nieodpłatnej działalnościpozytku
publicznego

tym:

d) koszty administracyjne, w tym: zuŻycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty' wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadozenia,

amorVzacja

e) koszty kampanii informacyjnej lub rek|amowej zuięanĄ
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osóbfizycznych
f) pozostałe

1.

kosĄ

151 136' 01

ogółem:

organizacja korzystała z następujących

zwolnień

x
!
!
!
!
!

z

podatku dochodowego od osób prmwrych

z

podatku od nieruchomości

z

podatku od czynności cywilnoprmwrych

z iltłrych zwolnień

dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011

r.

Nr 43, poz. 226)

r!

il

zł

_>

jakich?

!

tat<

Ę

nie

e-mail: biuro@ignform.pl

\,.'r-, l\.- 1-M) l-W
L'l
h

0,00

z opłat sądowych

przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalnościpożytku publicznego, zgodniez art'23a ust. 1 ustawy

Owww.signform.pl Sp. zo.o., producentaKywnychformularzy,

zł

z opłaĘ skarbowej

2. organizacja kozystała zprawa do nieodpłatnego informowania

z

wysokoŚć kosŻów
finansowana
z 1 % podatkr
dochodowego
od osób fizvcznvch

^

I

!
!
!
!
!
!
Ę

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własnościlub prawa użytkowaniawieczystego

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dziezawy lub
uŻ^lczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

własnośc
uzytkowanie wieczyste
najem

uzytkowanie
uzyczenie

dziezawa
nie korzystała

d$t'#śi
1. Pracorłmicy oraz osoby

świadcące usługi na podstawie umowy c}Ąvilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

5 osób

(W dpowiedzi ralety uwzgldnić wszystne 6,ńy zatrudnione w qganizeji rc pcdsbwie
stosunhu prey (eŁat lub częśćebtu) w d<r€f,ie sprairirozdawczyn, nawd j#li ńenie nie ą
juŻ zatru

dniqe

w organi

zej i)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
okreśrićprzeiętne zatnftniq|ie, naleŻy zsumować wszystkie osńy zatrudniolp na pdstawie stosunku prły
w pxzcząólnych mi€s'iącac,h w okesle spra^rozdawczym (wraz z L*ankani dpołidajęymi cz6ci etatu, np. 0,5
w przypdku osóy zatrudniuą na pól etatu)' ffić do st'ebt'e sumy zatLdnidych z 12 niesi@y i pdzjelić Wez 12.
(/Ąby

Wynik w9isać z

dokdrpścią& 1 miąsaa

Ą, 16 etatów

po przeinku)

3. Liczba'osób świadczącychusługi w organizacji na podstawie umowy

5 osób

cywilnoprawnej
2. członkowie (nle dofyczy fundacji)

1.

Ę
!

organizacja ma członków

2. Uczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

tat<

nie

213 osób frzycznych
osób prawnych
organizacja pozyskała 45 członków

3. Zmiana członkoshła w organizacji

organizacja straciła - członków

3. Wolontarlat w okresie sprawozdawczym
1.

organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

kwiehia 2u3 r. o dzialalnóci połku publicznąo i o wolontariei',
wd@Elriuszami są osoby wykonukce ni@dprahie i ffird^ldnia prar;ę na rz4z qganizeji,
niezateżnie od tąo, czy są to osoby niezwiązarg z qgilizacją czlot1kowie, prrcunicy, osńy
świadlczEf'e ustwi na pdsrawie umą^rv cwibpprailnęi czY przdstawicide wdz qganizaci)

(zcdnd z

usta|rrąz

dia 24

Ę
!

tat<

nie

2' Liczbawolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji pzez okes nie dłuzszv
niż 30 dni

pdiliniq być liczd1y tylko rcz, niezaleŻnie
w d<r€ś'ie sprailozćavłczym i czasu pracy)
(KaŻdy wolon4iusz

W

rym:

\

{(l

c"

d

liczby świ.**,ze/1 wykornych na

Rtz

o/ganiz./,ji

15 osób

a) członkowie organizacji

5 osób

b) pracowniry organizacji

5 osÓb

O ***.signform.pl Sp. z o.o., producent aKywnych formularzy, e-mail: biuro@ignform.pl
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zafzndzającego

3 osób

e) inne osoby

2 osob

3' Liczba wo|ontariuszy wykonujących świadczenie na lzecz organizacji pzez okes 3Ęig41gĘ
30 dni

(KaŻdy wol@tariusz .')'{l]iniq, być liczony tytko raz, ndzaleŻnd
w

ok6

ie

d

0 osób

liczby świadIzeń wykd4nych na rzecz orgeni;e,cji

s praw oz&aw czy m )

a) człon kowie organ|zacji

osób

b) pracowniry organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) człon kowie organu

zarząrłzĄącego

osób

e) inne osoby

osób

?,i:;?diitilli!

tsP,

1. Łączna lorota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w

i'l$ffift
okesie

I45

sprawozdawczym

a) z Ęrtułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze
Wm:

95

231

,50

zł

95

231

,60

zł

0, 00 zł

premie

0,00

inne świadczenia (np. słuŹbowy telefon, samochód)

0' 00 zł

49 B38'

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconyń pzez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiąku z prowadzoną
działalnośrciąpoŹytku publicznego
a) w

97 381' 00

b) w związku z prowadzoną działalnościąnieodpłatnąpoĄ1tku publicznego

(brutto) wypłaconego członkom organu
premie i inne

zanątającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrod,

Świadczenia oraz umowy

cywilnoprawne

1

40O' 00 zł

:

lAłsokośćprzeclętnego mieśęcznego wynagrodzenia (brutto) un7płaconego pracownikom
organizacji, vliczaję wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
Świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

U

zł

0,00 zł

5' \A|sokośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) rłlypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowv cvwilnoorawne
6.

00 zł

0' 00 zł

zwiąku z prowadzoną działalnościąodpłatnąpo{tkupublicznego

4. \A/ysokość przeciętnego miesięcznegowynagrodzenia

zł

97 381,00 Ż

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pzez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiąku z prowadzoną działalnoscią
g ospodarczą o r ganizaĄi

@

5, 60 zl

nagrody

b) z tyfułu umów cywilnoprawnych

w
tym:

0'7

0' 00 zł

L

400' 00 zł

www.signform.pl Sp. z o.o., producent aKyilnych formularzy, e-mail: biuro@ignform.pl
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7. V1łsokośó naJwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzĄącego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz

L 400,00

umowy cywilnoprawne

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

zł

8.

O, 00 zł

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

10' Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(MoŻna

pdzielić się z opinią publiczną

qgarlizacji

_

00 zł

Wynagrodznia są na pozlomj-e minima1n1rm
dopuszczonym ustawowo

wyrląrdzdl
wówczas na]eŻy wpis# te Uwąi

uwagami htycz+ymi pozidnu lub kffistrukcji

w

dotatkdłrymi

1 400'

,Mla|

lil

^fżl,d^ł^^!żb

1

organizacj a u dzi

.

2.

el

ała p oŻy czek

pi en

i

!
t

ężnych

tat
nie

0, O0 zł

Wysokośćudzielonych pozyczek pieniężnych

3. Statutowa podstawa przyznania poŻyczek pienięŹnych

1. organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samoządu tefiorialnego

Ę
!

tar
nie

2. lnformacja na temat realizowanych zadańi kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota

I

RAP Urząd miasta Poznanj-a

35 000,00

2

Ko-Smyk 2011 _ Urząd Miasta Poznanra

20 000'

3

soBIE Moc - Urząd Miasta Poznania

28

800/ 00 zł

4

GRUDNIoI^IA

7

00O' 00 zł

5

SM-owiec /Poznań_wągrowiec Miejskr ośrodekPomocy Rodzlnie

GoŚcTNA W DK - Samorząd łfoj. Wre1kopolskiego

W okesie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji ządowej
3.

Ę
!

zł

00 zł

1000,00 zł

tat
nie

4' lnformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

SM_ow1ec,/Poznań-Wagrowiec

2

KoMPLEKS lfoj ewoda

3

PROGRAM WSPARCTA

Woj ewoda

Wie1kopo1skr

Wielkopolski

Ministerstwo Zdrowia

11 480,00

zl

14 000,00

zl

35

71

2t 49 zl

4

zl

5

zl

owww'signform'pl sp' z o'o'' producent al(y1łnych formularzy' e_mail: biuro@ignform'pl
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W okesie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

1.

!

tax

Ę

nie

2. lnformacja na temat realizowanych zamóWeń i kvvot otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zamówienia

Kwota

1

zl

2

zl

3

zł

4

zł

5

zł
:.a.y'',,::la4;

spólek, w Kórych organizaĄa posiada co najmniej
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
1. \Ą/ykaz

20o/o

: |. i

ł, :

.

\.'

\:

:

a:,..:..

t.

:;.. :!:t:|j::1t

:,j; 4,.1 jl.
.

"

':

''.')...|i\\|łi)i,:::'::j:ź:,:'.'j::a..:.;i.a:::_:j

% udziałów

Nazwa spółki

Lp.

Siedziba spółki

I

a

2.

W

}cz

fu n

dacji, Kórych organizacj a j est

fu n

i]]

'.:

:

]

-]]i|:\

udziałów lub akcji w kapitale zaldadowym lub co najmniej

lub akcji
w kapitale

o/o

udziału w ogólnej

liczbie głosów

o/o

o/o

%

o/

Yo

8/o

datorem

1

2
J

3. lnformacje o kontrolach paeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.

1

organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Kontro]_a ogóIna za lata
2009-20r0

Minister Pracy r Po1ityki Społeczne;

Data zakończenia

kontoli

I'7

.06.20tLr.

2

4

@ www.signform. pl Sp. z o.o., producent
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SabinaTomaszewslu
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