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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH 
PRZYJACIÓŁ KLIKA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica STOLARSKA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-043 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 505109008

Nr faksu 126336481 E-mail 
marcin.misiorek@interia.pl

Strona www klika.krakow.prv.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00391721300000 6. Numer KRS 0000236096
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

GRZEGORZ SOTOŁA - PREZES STOWARZYSZENIA
KAMA GUZIK - WICEPREZES DS. ORGANIZACYJNYCH 
STOWARZYSZENIA
DAMIAN DUDZIŃSKI - WICEPREZES DS. GOSPODARCZYCH 
STOWARZYSZENIA
STANISŁAW GURBA - SEKRETARZ STOWARZYSZENIA
MARCIN MISIOREK - SKARBNIK STOWARZYSZENIA
BEATA CICHY - CZŁONEK ZARZĄDU
BAWER AONDO-AKAA - CZŁONEK ZARZĄDU

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

JÓZEF MICHALAK - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
ANNA JUSIŃSKA - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
BOGDAN ŚLUSAREK - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w problemach 
dnia codziennego, w tym opieki duchowej;
2) Pozyskiwanie oraz zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych 
udzielać społecznie powyższej pomocy;
3) Rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych;
4) Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1) Propagowanie idei opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi, 
zwłaszcza młodymi i zapomnianymi;
2) Promocja rozwoju duchowego poprzez organizowanie rekolekcji, 
spotkań modlitewnych oraz zapewnienie opieki duchowej OO. 
Dominikanów; 
3) Organizowanie wakacji oraz spotkań okolicznościowych dla 
swoich członków i sympatyków;
4) Udzielanie informacji w zakresie swojej działalności za 
pośrednictwem środków masowego przekazu;
5) Inicjowanie budowy obiektów i zarządzanie posiadanymi 
obiektami                   i urządzeniami, w szczególności prowadzenie 
domów przystosowanych dla osób niepełno-sprawnych;
6) Prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
w szczególności poprzez prowadzenie letnich i zimowych turnusów 
rehabilitacyjnych i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych;
7) Prowadzenie ośrodków informacji, doradztwa, pomocy prawnej 
oraz pośrednic-twa pracy dla osób niepełnosprawnych;
8) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych dla osób niepełnosprawnych oraz przekazywanie 
najbardziej potrzebującym sprzętu i urządzeń w formie darowizny;
9) Prowadzenie szkoleń z zakresu reintegracji społecznej i 
zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
10) Prowadzenie rehabilitacji ruchowej oraz organizowanie zajęć i 
wyjazdów sportowych osób niepełnosprawnych;
11) Prowadzenie szkoleń dla opiekunów i rodzin osób 
niepełnosprawnych;
12) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o 
podobnym lub zbliżonym zakresie działania.
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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 osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I.Comiesięczne spotkania informacyjne odbywające się w trzecią sobotę 
miesiąca, rozpoczynające się mszą św. o godz. 17.00  w Klasztorze O.O. 
Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie.

II.Coroczny wyjazd integracyjny na Wielką Polanę pod Babią Górą. W roku 2011
 odbył się on w dniach od 14 do 27 lutego. W wyjeździe wzięło udział 20 osób, w 
tym 7 niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne brały udział w ogniskach, 
spacerach, wspólnych grach i zabawach.

III.W okesie karnawału, 5 marca, coroczna – Integracyjna zabawa karnawałowa 
w Domu Kultury „Zachęta” przy ul. Kurczaba 25 w Krakowie. W zabawie wzięło 
udział ponad 100 osób, w tym ok. 50 niepełnosprawnych.

IV.W dniach 20 – 22 marca 2011 r. odbyły się klikowe rekolekcje w kościele         
               OO. Dominikanów w Krakowie. Wzięło w nich udział ok. 130 osób, w 
tym ok. 70 niepełnosprawnych. 

V.W dniach 22-26 czerwca 2011 r. odbył się wyjazd integracyjny na Wielką 
Polanę, w którym uczestniczyło ok. 50 osób, w tym 20 niepełnosprawnych.

VI.W okresie wakacji 2011 r. Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy 
integracyjne:
Od 8 VII do 22 VII w miejscowości Drawno na Pojezierzu Pomorskiem,
Od 23 VII do 6 VIII w miejscowości Drawno na Pojezierzu Pomorskiem.
W każdej imprezie wzięło udział ponad 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 - 
20 na wózkach inwalidzkich oraz wolontariusze oraz rehabilitanci.

VII.W dniach 3-9 sierpnia 2011 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w 
dominikańskiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Uczestniczyło w niej 17 
osób niepełnosprawnych. 

VIII.40-lecie „Kliki” obchodzone w Domu św. Jacka na Jamnej w dniach 2-4 
września 2011 r. W wyjeździe brało udział ok. 250 osób, w tym ok. 90 
niepełnosprawnych.

IX.W „Andrzejki”, 26 listopada coroczna – Integracyjna zabawa karnawałowa w 
Domu Kultury „Zachęta” przy ul. Kurczaba 25. W zabawie wzięło udział ponad 
130 osób, w tym ponad 50 niepełnosprawnych.

X.17 grudnia w naszym lokalu przy ul. Siemaszki 31 w Krakowie odbyła się 
Wigilia dla członków Stowarzyszenia, w której uczestniczyło ponad 100 osób, w 
tym ok. 40 niepełnosprawnych.

XI.Corocznie organizujemy również kilkudniowe wyjazdy integracyjne 
Sylwestrowo – Noworoczne.
W roku 2011 zorganizowano wyjazdy w dwóch grupach:
W dniach 39. 12. 2011 r. – 01. 01. 2012 r. w miejscowości Lubomierz.
W dniach 29. 12. 2011 r. – 01. 01. 2012 r. w Zakopanem.
W każdej grupie było około 65 osób, w tym ponad 30 osób niepełnosprawnych. 
Osoby niepełnosprawne brały udział w treningach integracyjnych i 

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

promocja i organizacja wolontariatu
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interpersonalnych prowadzonych przez studentów rehabilitacji i psychologii, 
uczestniczyły w kuligu, spacerach, wspólnych grach i zabawach, zabawie 
sylwestrowej.

XII.W ciągu roku organizowaliśmy 2-godzinne zajęcia na basenie w Parku 
Wodnym w Krakowie (około 20 wyjść w ciągu roku) wspomagające rehabilitację 
ruchową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

XIII.W roku 2011 kontynuował działalność prowadzony przez Stowarzyszenie 
Warsztat Terapii Zajęciowej na os. Złotej Jesieni 9 w Krakowie. W zajęciach 
edukacyjnych w pięciu pracowniach-teatralnej, sztuki użytkowej, gospodarstwa 
domowego i dwóch komputerowych, oraz w rehabilitacji ruchowej uczestniczyło 
codziennie 25 osób niepełnosprawnych.

XIV. W roku 2011 w lokalu Stowarzyszenia na ul. Siemaszki 31 w Krakowie 
prowadzona była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

XV. W roku 2011 Stowarzyszenie zapewniało również bieżącą pomoc osobom 
niepełnosprawnym, np. wyjście do lekarza, teatru, transport na uczelnię, do 
szkoły, wyjście na imprezy kulturalne.

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

województwo

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

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)

250

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

Inicjowanie budowy obiektów i zarządzanie posiadanymi 
obiektami i urządzeniami, w szczególności prowadzenie domów 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87,30,Z

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

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)

Prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
w szczególności poprzez prowadzenie letnich i zimowych 
turnusów rehabilitacyjnych i imprez integracyjnych osób 
niepełnosprawnych

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

86,90,A

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 1,243,340.55 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 49,996.25 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 88,756.64 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,059,719.87 zł

602,969.13 zł

45,524.18 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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397,765.49 zł

13,461.07 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44,837.79 zł

11,000.00 zł

915.36 zł

1,714.00 zł

31,208.43 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 30.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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

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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 88,756.64 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

1 Organizacja dwóch letnich obozów integracyjnych i innych imprez integracyjnych 
wymienionych w punkcie II.1

32,208.97 zł

Druk: MPiPS 7



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: 1,186,319.98 zł 88,756.64 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:

0.00 zł 0.00 zł

49,996.25 zł 32,208.97 zł

0.00 zł

6,710.83 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1,129,612.90 zł 56,547.67 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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)

1 Zakup przenośnego koncentratora tlenu i pulsoksymetra nadgarstkowego dla Agnieszki 
Twardowskiej Agnieszki Twardowskiej

22,240.00 zł

2 Rehabilitacja i leczenie Agnieszki Twardowskiej 21,324.13 zł

3 Rehabilitacja i leczenie Aleksandry Wareckiej 12,983.54 zł
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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)

27.0 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)

14.9 etatów

7.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 10 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 20 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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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)

20.00 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

0.00 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 20.00 osób

72.00 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

55.00 osób

10.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

7.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 603,550.32 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

380,869.41 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 222,680.91 zł

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
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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

0.00 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

2,296.62 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

0.00 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

3,600.00 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. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - impreza integaracyjna w Drawnie w 
dniach 22 lipca - 6 sierpnia 2011 r.

12,450.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

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

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Planowana kontrola projektu-prawidłowość 
rozliczeń finansowych i inne

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2011-12-21
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