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Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
Autystycznych „ZACISZE"
ul. Sodowa 17/13, 30-376 Kraków
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Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego bia łe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie b ędq wpisane odpowiednie informacje, nale ży wstawić pojedynczy znak myślnika H.

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji po żytku publicznego
Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH "ZACISZE"

Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

POLSKA

Województwo

Gmina m.

Ulica SODOWA

Nr domu 17

Kod pocztowy30_376

Poczta KRAKÓW

KRAKÓW

Miejscowość

KRAKÓW

Nr faksu

Powiat

121250476

Nr telefonu665992983

Strona www WWW.ZAGSZEAUTYZMU.P1

6. Numer KRS

1

rn. KRAKÓW

• Nr lokalui3

E-mad

INFO@ZACISZEAUTYZMU.PL
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
2010-03-12
S ądowym
Data uzyskania statusu organizacji po żytku
2013-10-22
publicznego
5. Numer REGON

MAŁOPOLSKIE

0000351260

Imi ę i nazwisko

Funkcja

Wiesław Zagól

Prezes Zarz ą du

Wpisany do KRS
<4.' tak
r- nie

Skład organu zarz ą dzaj ą cego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarzgdzajdcego)

(4' tak

Agnieszka KajsturaGóralczyk

Wiceprezes Zarz ą du

Urszula Michalik

Skarbik

r-

nie

(4

tak

nie

i'.--

S ławomir Warzecha

Członek Zarz ą du

Magdalena Wolanin

Członek Zarz ądu

tak

r nie
(z- tak

r nie
Imi ę i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS
-

Piotr Rentfleisz

tak

przewodnicz ą cy
C nie

Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych cz łonków organu kontroli lub
Wojciech Dymek
nadzoru)

4-

tak

wiceprzewodnicz ący:
C' nie
C'ntak

Gabriela Bitniok

sekretarz komisji:
C~ nie

II Charakterystyka działalności organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis dzia łalności po żytku publicznego
Stowarzyszenie realizowa ło cele statutowe w 2013r. - w ramach ni ż ej wymienionych projektów
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inicjatyw.

PROJEKTY STOWARZYSZENIA:
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Ma ły olimpijczyk — pilota żowy projekt aktywizacji sportowej dzieci z
autyzmem. Projekt realizowany by ł w okresie od 11.02.2013 do 29.
11.2013r.przy wsparciu finansowym ze środków Województwa
Ma łopolskiego. Projekt zakładał aktywizacj ę sportow ą 26 dzieci z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i miał na celu poprawę ich zdrowia
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1.1. Opis głównych
działa ń podj ętych przez
organizacj ę
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poprzez wykonanie cykli ukierunkowanych zaj ęć na basenie lub ściance
wspinaczkowej. Cykl obejmowa ł 20 zaj ęć terapeutyczno-sportowych (20
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dzieci na basenie
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6 na ściance wspinaczkowej). Zaj ę cia prowadzone

były w 2 — osobowych grupach, gdzie 1 trener kierowa ł ćwiczeniami 2
dzieci wspieranych przez 2 osoby asystuj ą ce ( dbaj ą ce o koncentracj ę i
dokładno ść wykonania zadanego ćwiczenia oraz przygotowanie dziecka

do zaj ęć ).
Cele projektu: nabywanie t ężyzny fizycznej rozwijanie i podtrzymywanie umiej ętno ś ci niezb ę dnych
do samodzielnego funkcjonowania w spo łecze ń stwie, rozwijanie umiej ętno ści sprawnego
komunikowania si ę

z

otoczeniem, usprawnianie funkcjonowania dzieci w ró ż nych rolach

społecznych i w ró ż nych ś rodowiskach (integracja społeczna). Cele projektu zosta ły zrealizowane
zarówno na basenie jak i na ś ciance wspinaczkowej. Wszystkie dzieci naby ły nowe umiej ę tno ści
sportowe i ogólnorozwojowe.
/-i_,..--,

Projekt Mamo potrafię !2! to kontynuacja zadania pn. Mamo potrafi ę !!!
w okresie 10.12.2012 do15.03.2013 ze ś rodków w łasnych.

h,ortskt

oddzia ływa ń
skuteczno ś ci
zwi ę kszenie
był o:
projektu
Celami
terapeutycznych i edukacyjnych poprzez ich intensyfikacj ę , poprzez
organizacj ę dwugodzinnych grupowych zaj ęć, 1 raz w tygodniu przez

tke,,,r
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okres 9 tygodni, wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci,
.
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poprzez intensyfikacj ę oddzia ływa ń terapeutycznych i edukacyjnych,
odci ąż enie rodziców w zakresie codziennej opieki nad dzieckiem,

9,n 11,11~
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stworzenie mo ż liwo ści zdobycia do świadczenia u boku profesjonalnego
terapeuty przez wolontariuszy w wymiarze max. 18 godzin w trakcie

trwania projektu. W projekcie uczestniczy ło 19 dzieci, 19 wolontariuszy i 10 terapeutów. Cele
projektu zosta ły zrealizowane oraz osi ągnięto mierzalne rezultaty.
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analogiczne jak w poprzednich edycjach. W projekcie uczestniczy ło 20
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Projekt „Mamo Potrafi ę !3! realizowany był w okresie od 19.08.2013 do
30.11.2013 przy wsparciu finansowym ze ś rodków PFRON b ę d ą cych w
dyspozycji Województwa Ma łopolskiego. Projekt zak ładał cele
dzieci, 18 wolontariuszy i 10 terapeutów.. Bezpo średnim rezultatem
realizacji zadania było przeprowadzenie łą cznie 200 godzin zaj ęć o
charakterze terapeutycznym i edukacyjnym z dzie ć mi z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu ze szczególnym uwzgl ędnieniem rozwoju kompetencji

społecznych. Osi ągni ęto m. in. nast ę puj ące rezultaty:
zwi ększenie skuteczno ści oddzia ływa ń terapeutycznych i edukacyjnych, poprzez ich
intensyfikacj ę (dziesi ęć 2 godzinnych zaj ęć dla dziesi ę ciu 2 osobowych grup),
poprawa funkcjonowania dzieci w zakresie za ł o ż onych celów terapeutycznych, b ę d ą ca
wynikiem intensywnej i ukierunkowanej terapii dzieci w ramach projektu, co świadczy o
skuteczno ść i efektywno ść interwencji.
wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci oraz stanowi ł odci ąż enie rodziców w
zakresie codziennej opieki nad dzieckiem.
zdobycie do świadczenia u boku profesjonalnego terapeuty przez
wolontariuszy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji, umiej ętno ści i
do ś wiadczenia wolontariuszy w pracy z dzie ć mi ze spektrum
autyzmu
Projekt mosTy 3 - projekt wolontariatu ś rodowiskowego na rzecz dzieci z
w którym uczestniczy 49
zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
wolontariuszy wspieraj ą cych 40 dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu w 36 rodzinach. Czas trwania projektu od 9 marca 2013r do 30
czerwca 2014r. Projekt realizowany jest ze środków własnych
Stowarzyszenia. Celem głównym Projektu, jak w poprzednich edycjach
mosTY, jest wsparcie rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez pozyskanie
wolontariuszy do pracy terapeutycznej, edukacyjnej i opieki nad dzie ć mi na terenie domu.
Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem — szkolenia i warsztaty specjalistyczne. Projekt
zakładał przeprowadzenie dwóch o ś miogodzinnych szkole ń specjalistycznych oraz czterech
warsztatów z zakresu terapii autyzmu dla 2 grup (ka żda ok. 22-23 osób) wolontariuszy, którzy
współpracowali ze Stowarzyszeniem na mocy porozumie ń o wolontariacie w ramach projektu
mosTy 3, aby w rezultacie zwi ę kszy ć ich kompetencje, w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu
w ś rodowisku domowym. Dzi ę ki intensyfikacji dział a ń terapeutycznych uzyskana została poprawa
funkcjonowania dzieci w deficytowych obszarach, natomiast rodziny dzieci otrzyma ły dodatkowe
bezpłatne wsparcie i pomoc w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dzie ć mi.

Dodatkowymi celami projektu był a popularyzacja zagadnie ń dot. autyzmu w społecze ń stwie (w
otoczeniu i poprzez wolontariuszy). Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków
PFRON b ę d ących w dyspozycji Województwa Ma łopolskiego w okresie od 5.09.2013 do30.11.2013
Projekt
Małe
MosTy — pilota ż owy projekt wolontariatu
ś rodowiskowego na rzecz rodze ństwa dzieci z autyzmem realizowany był
w okresie od 02.09.2013 do 30.11.2013 przy wsparciu finansowym ze
ś rodków PFRON b ę d ą cych w dyspozycji Województwa Ma ł opolskiego.
Celami projektu było:

Małe MosT9

- przygotowanie

grupy ok. 15-25 wolontariuszy, którzy b ęd ą

kompetentnym i aktywnym zasobem kadrowym Stowarzyszenia do
wspierania zdrowego rodze ń stwa dzieci ze spektrum autyzmu w ich

ś rodowisku domowym, a tym samym usprawni ą funkcjonowanie ca łej rodziny
wsparcie zdrowego rodze ń stwa dzieci ze spektrum autyzmu w ich ś rodowisku domowym
wsparcie rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w procesie opieki i organizacji
ś rodowiska domowego
odci ąż enie rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie opieki nad
dzieckiem zdrowym
promowanie idei wolontariatu środowiskowego (zwł aszcza w ś rodowisku m łodzie ży) na rzecz
rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
promowanie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu w spo łecze ń stwie
Cele zosta ły zrealizowane. W projekcie wzi ęło udzia ł 16 wolontariuszy i 16 dzieci. Wolontariusze
wzi ęli udzia ł w 2 trzygodzinnych szkoleniach z psychologiem. Bezpo średnim rezultatem realizacji
zadania było przeprowadzenie przez wolontariuszy łą cznie 212 godzin zaj ęć dla rodze ń stwa dzieci ze
spektrum autyzmu w ich ś rodowisku domowym. Bezpo ś rednim trwa łym rezultatem jest ch ęć
kontynuacji przez 10 wolontariuszy dalszej wspó łpracy ze Stowarzyszeniem i spotykania si ę z
dzieć mi w okresie od 09.12.2013 r. do 23.06. 2014 r.

INICJATYWY STOWARZYSZENIA:
III Przegl ą d Filmów o autyzmie i zespole Aspergera (21-23 listopad 2013)
III Przegl ą d, który odbył się w ramach Mi ędzynarodowego Tygodnia
Autyzmu. W jego ramach pokazali śmy 3 filmy zwi ą zane z tematyk ą
autyzmu i zespoł u Aspergera oraz przedstawili ś my spektakl teatralny w
reż yserii Krzysztofa Globisza. Celem przegl ądu było szerzenie wiedzy na
temat sytuacji osób z autyzmem i ich funkcjonowania w spo łecze ń stwie,
aby w rezultacie zwi ę kszy ć wra ż liwo ś ci nas wszystkich w tym zakresie.
Przegl ą d spotka ł si ę z du żym zainteresowaniem publiczno ś ci i mediów.
Patronat honorowy nad wydarzeniem obj ę li: Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski, Dyrektor Ma łopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Dziennik Polski,
Tygodnik Powszechny oraz Radio PLUS Kraków.
W ramach III Przegl ą du zorganizowali ś my tak że wystawę prac dzieci i dorosłych osób z autyzmem —
AUTYZM — MOJE PASJE. Na wystawie prezentowali ś my zdj ęcia, filmy, komiksy, wiersze, instrukcje.
Naszym celem było pokazanie pasji, zainteresowa ń , mocnych
stron dzieci i dorosłych z autyzmem.
Tramwaj informacyjno-promocyjny (3 grudnia 2013)
Inicjatywa zrealizowana w ramach obchodów Tygodnia
Autyzmu. 3 grudnia po Krakowie kursowa ł tramwaj, w którym
ka ż dy mógł zasi ęgn ąć informacji na temat autyzmu - jakie s ą jego objawy, jak go mo ż na
zdiagnozowa ć . W tramwaju pokazywali ś my specjalnie w tym celu przygotowane prezentacje,
rozdawali ś my ulotki informacyjne i informator dla rodziców „Autyzm — co dalej?"

Za świeć się na niebiesko

Nasza organizacja aktywnie uczestniczy ła w obchodach Światowego Dnia
Wiedzy o Autyzmie prowadząc kampani ę informacyjn ą na stronie www
i Facebooku oraz w krakowskiej prasie. W ramach obchodów wspólnie z
innymi
organizacjami
zajmuj ącymi
się
problematyk ą
autyzmu
zorganizowali ś my happening, którego fina łem było wypuszczenie w niebo
setek niebieskich balonów. Imprez ą towarzysz ąc ą była wystawa zorganizowana w holu Urz ędu
Miasta Krakowa „Autyzm — mam to na co dzie ń" na której prezentowane by ły prace dzieci i
dorosłych z autyzmem.

najbliższe są siedztwo (osiedle, dzielnica, so łectwo, wieś , przysiółek)
gmina
1.2. Zasi ęg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizacj ę działalno ści po żytku publicznego

q

województwo

nkilka gmin

— kilka województw

U powiat

q

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

kilka powiatów

cały kraj

q

poza granicami kraju

Informacja dotycz ąca liczby odbiorców działa ń organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców dzia ła ń organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców dzia łań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

165

Osoby prawne

O

2.2. Informacje na temat innych
(ni ż wymienionych w pkt 2.1)
odbiorców, na rzecz których
organizacja działał a
(Np. zwierzęta, zabytki)

Informacja dotycząca przedmiotu dzia łalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
Sprawozdawczym
i''

3.1. Organizacja prowadzi ła dzia łalno ść nieodpł atn ą po żytku publicznego

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery dzia łalności
pożytku publicznego, o których mowa wart. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm .),
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszqcym się do nich
przedmiotem działalności

Sfera dzia łalno ści po żytku
publicznego

tak

(-- nie
Przedmiot dzia łalności

Działalnoś ci na rzecz osób
niepełnosprawnych

Projekt Mamo potrafi ę !2! i !3!, III
Przeglą d Filmów o autyzmie
i zespole Aspergera

Ochrony i promocji zdrowia

Projekt Mały Olimpijczyk

Promocji i organizacji wolontariatu

Projekt mosTY 3, Kompetentny
wolontariusz dziecka z autyzmem,
_ Małe MosTy

4. Informacja dotycząca przedmiotu dzia łalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

— tak
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatn ą po żytku publicznego
[.*: nie
Sfera dzia łalno ści po żytku
publicznego

Przedmiot dział alno ści

-

-

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery dzia łalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz
z odnoszącym się do nich przedmiotem dzia łalności

-..

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
- tak
5.1. Organizacja prowadzi ła działalność gospodarcz ą

Ć* nie
Numer Kodu

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu dzia łalności
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej dzia łalności w okresie
sprawozdawczym, a tak że kodu/ów PKO 200!
oripowiaclajgcego/ych tej dzia łalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów dzia łalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu dzia łalności

Przedmiot i opis dzia łalno ś ci
-

Kod PKD: -

Kod PKD: -

-

Kod PKD: -

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
- ---------

-------------------- ----

-----

-- ------------------ -----

----- -

-------

-- ---- ---- --

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łą czna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

Przychody z działalno ści nieodpłatnej po żytku publicznego

0,00 zł

Przychody z działalności odpłatnej po żytku publicznego

0,00 zł

Przychody z działalno ści gospodarczej

0,00 zł

Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
1.2. Łą czna kwota dotacji ze ź ródeł publicznych ogó łem
1.3. Łą czna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogó łem
2.

73.775 ,07 zł

6.396,12 zł
39.182,72 zł
28.196,23 zł

Informacja o kosztach organizacji

2.1. Łą czna kwota kosztów organizacji ogó łem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

90.376 ,04

zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty z tytuł u prowadzenia nieodpłatnej dzia łalno ści pożytku publicznego
Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności po żytku publicznego
Koszty z tytułu prowadzenia działalno ści gospodarczej

88.569,89 zł
0,00 zł
0,00

Koszty administracyjne

1.806,15 zł

Pozosta łe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

Wynik finansowy na ca ło ści dzia łalności organizacji po ż ytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

-16.600,97 zł

Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
ś rodków

0,00 zł

4.1. Przychody z 1% podatku
4.2. Wysoko ść kwoty pochodz ą cej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogó łem

0,00 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodz ą ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególno ści okre ś lone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te dzia ł ania

4.3.

1
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zł

2

,

zł

3

-,

zł

~-,-‹.

..~0~

IV. Korzystanie z uprawnie ń w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomo ś ci
z podatku od czynności cywilnoprawnych
Organizacja korzystała z nastę puj ą cych zwolnie ń
(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

r z op ł aty skarbowej
r z op ł at s ą dowych
z innych zwolnie ń
--> jakich?
nie korzysta ła

Organizacja korzysta ła z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki r tak
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalno ści nieodpłatnej po ż ytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i r;'-" nie
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z pó ź n. zm .)

i.: w ł asno ść
3. Organizacja korzysta ł a z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa u ż ytkowania wieczystego nieruchomo ś ci z zasobu Skarbu Pa ń stwa
lub jednostek samorz ądu terytorialnego, lub zawarta na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy u ż ytkowania, najmu, dzierżawy lub u życzenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomo ści nast ę puj ą ce prawo:

1— u żytkowanie wieczyste
najem
u żytkowanie
u życzenie

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

I— dzierż awa
nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
-7

c

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi nale ży uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie sq ju ż zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeci ętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
przeliczeniu na peł ne etaty
(Aby określić przecię tne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadaj ącymi części
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pó ł etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i
podzielić przez 12. Wynik wpisa ć z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0 etatów

17 osób

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

Członkowie

r.: tak
2.1. Organizacja posiada członków

Li nie
54

osób fizycznych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzie ń okresu sprawozdawczego
osób prawnych

Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadcze ń wykonywanych przez wolontariuszy

U: tak

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami sq osoby
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, cczłonkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonuj ą cych ś wiadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

.-*

1. łą czna kwota wynagrodze ń (brutto) wypłaconych przez organizacj ę w okresie sprawozdawczym
z

tytuł u umów o pracę

z

tytułu umów cywilnoprawnych

101 osób

Wysoko ść przeciętnego miesi ęcznego wynagrodzenia (brutto) wyp łaconego pracownikom organizacji,
wliczaj ą c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom ś wiadcz ą cym
usł ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
Wysoko ść najwyższego miesi ęcznego wynagrodzenia (brutto) wyp łaconego pracownikom organizacji,
wliczaj ą c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom ś wiadcz ą cym
usł ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
. .._
-- ...,...._
__............

43.500 ,

zł

0,00 ,

zł

43.500 ,

zł

129,46 zł

166,67,

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji'~icz nej w okresie
, sprawozdawczym

zł

, VII.

-

Organizacja realizowa ła zadania zlecone przez organy jednostek samorz ą du` . tak

C nie

terytorialnego

W okresie sprawozdawczym organizacja realizowa ła zadania zlecone przez organy
administracji rz ą dowej lub pa ń stwowe fundusze celowe

r, tak
[ą nie

Wł . Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.

Organ kontroluj ący

Liczba kontroli
f\

1
2

-

-

-

W. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielk się z opinio publieztyg)

Czytelny podpis osoby upowa żnionej
tub podpisy osób upowa żnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

W.
~OO

-'. •

'

Data wypełnienia sprawozdania

31. 01.2014
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