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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZABIERZÓW

Powiat KRAKOWSKI

Ulica OGRODOWA Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość WIĘCKOWICE Kod pocztowy 32-082 Poczta BOLECHOWICE Nr telefonu 606837302

Nr faksu 123784359 E-mail biuro@farma.org.pl Strona www farma.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35161731000000 6. Numer KRS 0000115868

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alina Krystyna 
Perzanowska

Prezes Zarządu TAK

Teresa Maria Jaśkiewicz-
Obydzińska

Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Wanda 
Hubczenko-Łyczakowska

Wiceprezes Zarządu TAK

Beata Grotkiewicz Członek Zarządu TAK

Edward Tomasz Bolak Członek Zarządu TAK

Piotr Michał Ćwik Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Witold Andrzej Dygoń Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

Józef Roman Butscher Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych 
dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na 
rzecz ich rodzin, a w szczególności:
A) Założenie ośrodka stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób 
dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, 
zwanego dalej ośrodkiem. a także zapewnienie niezbędnych środków dla 
działalności tego ośrodka, oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, 
a w przyszłości rozwój sieci takich wspólnot;
B) Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego terapii,
C) Skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc bliźnim 
dotkniętym autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) przygotowanie programu i zasad funkcjonowania ośrodka,
b) budowę ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,
c) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania ośrodka,
d) prowadzenie ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki 
zrównoważonego rozwoju,
e) szkolenie personelu ośrodka
f) konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące nowoczesne 
metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem
g) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, 
terapii, rehabilitacji, w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób dotkniętych autyzmem
h) działania mające na celu ochronę zdrowia,
i) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji 
zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi,
j) działanie na rzecz społeczeństwa równych szans,
k) wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i 
publicznym w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych,
l) realizowanie zadań publicznych w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych z autyzmem,
m) wspieranie działalności szkoleniowej, badawczej i informacyjnej 
służącej rozwojowi inicjatyw obywatelskich i spójności działań sektora 
pozarządowego,
n) prowadzenie analiz, badań oraz dokonywanie ekspertyz dotyczących 
instrumentów, metod i programów związanych z osobami 
niepełnosprawnymi,
o) działania sprzyjajace zwiększeniu możliwości oddziaływania organizacji 
pozarządowych na rynek pracy, w tym w ramach prowadzonego hostelu i 
gospodarstwa rolnego,
p) prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych,
q) rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych,
r) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych dla 
osób z autyzmem i ich rodzin,
s) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, 
krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji, jak również z osobami i instytucjami wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji poprzez organizowanie wspólnych akcji 
dotyczących:
- zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków, żywności, 
odzieży na rzecz osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwojowymi,
- udzielanie im i ich rodzinom wszechstronnej pomocy finansowej i 
rzeczowej,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa 
w zakresie problemu autyzmu,
- uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Środowisko naturalne-ekologia

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2014 Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała wszystkie główne cele statutowe. Pierwszoplanowa 
działalność statutowa to dalsze prowadzenie i rozwijanie ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i 
rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, zwanego Farmą Życia w Więckowicach (gmina 
Zabierzów, woj. małopolskie), a także ściśle z z tym związane prowadzenie w Krakowie Hostelu „Dom w 
połowie drogi” – jako miejsca realizacji działań terapeutyczno-szkoleniowych i etapu wstępnego 
poprzedzającego usamodzielnienie i/lub zamieszkanie osób z autyzmem na Farmie.
Prowadzenie Ośrodka Farma Życia:
Fundacja w 2014 prowadziła Ośrodek w ramach następujących struktur: Małopolskiego Domu Pomocy 
Społecznej „Na Farmie Życia” w Więckowicach oraz Dziennego Centrum Aktywności działającego w 
oparciu o bazę lokalową Pierwszego i Drugiego Domu, teren, zaplecze i infrastrukturę ekologicznego 
gospodarstwa rolno-ogrodniczego w Więckowicach spełniającego funkcje terapeutyczne, oraz 
stanowiącego zaplecze treningów i rehabilitacji zawodowo-społecznej.
Dzienne Centrum Aktywności to struktura obejmująca wielorakie aktywności o charakterze 
terapeutyczno-rehabilitacyjnym, edukacyjno-zawodowym, rekreacyjno- uspołeczniającym prowadzone 
dla osób z autyzmem w trybie dziennym. Działalność DCA finansowana jest głównie dzięki grantom i 
dotacjom oraz środkom własnym pozyskiwanym przez Fundację. W 2014 Dzienne Centrum Aktywności 
działało głównie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej realizując projekty i zadania 
finansowane m. in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie:  7.2.2, Fundacji 
Systemu Rozwoju Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig, Gminy Zabierzów. 
W strukturze ośrodka "Farma Życia", oprócz Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego 
Centrum Aktywności, funkcjonują także: Gospodarstwo Ekologiczne oraz Centrum Rekreacji 
Plenerowej. 
W budynku Hostelu w Krakowie, ul. Olsztyńska 14, prowadzone są zajęcia dzienne w ramach filii 
Dziennego Centrum Aktywności. Prowadzone są także zajęcia z zakresu aktywizacji  zawodowej. 

Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolno-ogrodniczego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Realizacja projektów: 
Zadanie zlecone PFRON 
 "Rehabilitacja 
społeczna i 
usamodzielnienie - 
całościowy system 
wsparcia osób z 
autyzmem". Celem 
projektu był wzrost 
samodzielności 
beneficjentów - osób 
cierpiących z powodu 
autyzmu i pokrewnych 
zaburzeń rozwojowych. 
Beneficjenci rekrutowli 
się z pośród osób 
niesamodzielnych, 
przebywających pod 
opieką rodzin lub w 
innych nie 
wyspecjalizowanych 
placówkach pomocy 
społecznej.
"Od wykluczenia do 
integracji - w obronie 
podstawowych praw 
osób z autyzmem" – 
Szwajcarski program 
współpracy. 
Przedmiotem projektu 
było rzecznictwo i 
obrona praw osób z 
grupy zagrożonej 
wykluczeniem, 
zwłaszcza dorosłych 
osób z autyzmem.
„Dzień Farmera – 
spotkanie dożynkowe” 
zadanie Gminy 
Zabierzów. Zadanie 
realizowane cyklicznie 
od wielu lat we 
współpracy z Gminą 
Zabierzów, partnerami 
Fundacji oraz 
społecznością lokalną.
 „Budowa ścieżki 
zdrowia na Farmie Życia 
w Więckowicach” – 
konkurs grantowy 
„Wspieramy sąsiadów” 
Kraków Airport. Projekt 
inwestycyjny 
zrealizowany dzięki 
dotacji Kraków Airport, 
ścieżka zdrowia działa 
w ramach Centrum 
Rekreacji Plenerowej na 
Farmie Życia i służy 
mieszkańcom Farmy, 
oraz uczestnikom zajęć 
cyklicznych.

94.99.Z
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja szeregu 
projektów na rzecz 
osób ze spektrum 
zaburzeń 
autystycznych: 

Projekt innowacyjny 
”PI-PWP EDU AUTYZM“ 
zrealizowany w ramach 
Priorytetu VII PO KL, 
Poddziałania 7.2.2 
”Wsparcie ekonomii 
społecznej“ i był 
współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013. 
Projekt został 
zrealizowany przy 
współudziale trzech 
podmiotów, którymi są: 
Fundacja Wspólnota 
Nadziei, Małopolski 
Związek Pracodawców 
Lewiatan oraz 
Stowarzyszenie WAI 
NOT, a następnie w 
miejsce WAI NOT -  
Thomas More Kempen 
w Belgii. Celem 
projektu była poprawa 
dostępu do 
zatrudnienia oraz 
integracja społeczna 
osób ze spectrum 
autyzmu poprzez 
utworzenie platformy 
internetowej, która 
służy zarówno osobom 
z autyzmem jak i 
pracodawcom.
Inne projekty:
Learning Groups - We 
Can Do It!. "L’Europe, 
c’est nous!" (Europa To 
My!) – programy 
Grundtvig

85.59.B
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie 
Małopolskiego Domu 
Pomocy Społecznej „Na 
Farmie Życia” - ośrodka 
stałego pobytu osób 
dotkniętych autyzmem 
i pokrewnymi 
zaburzeniami 
rozwojowymi. 
Prowadzenie na jego 
terenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz 
edukacji, terapii i 
rehabilitacji. W skład 
MDPS „Na Farmie 
Życia” wchodzą 2 
budynki: Pierwszy Dom 
wybudowany w latach 
2004- 2005 oraz Drugi 
Dom, wybudowany w 
latach 2010- 2011. W 
2014 w ośrodku na 
stałe zamieszkowało 
przeciętnie 10 
dorosłych osób z 
autyzmem. MDPS na 
Farmie Życia 
finansowany jest 
zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej z 
opłat mieszkańców, ich 
rodzin oraz dopłat 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Krakowie. Z uwagi na 
stały deficyt placówki, 
Fundacja co miesiąc 
dofinansowuje MDPS 
kwotą kilku tysięcy 
złotych ze środków 
własnych.

87.30.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 6
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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) 2,276,169.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,538,779.61 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 530,332.99 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 13,361.93 zł

d) Przychody finansowe 1,049.50 zł

e) Pozostałe przychody 192,645.17 zł

687,898.39 zł

0.00 zł

2,000.00 zł

453,695.70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 282,544.82 zł

0.00 zł

249,364.06 zł

22,127.18 zł

11,053.58 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.99.Z Fundacja Wspólnota Nadziei prowadzi 
działalność gospodarczą w ograniczonym 
zakresie oraz wyłącznie jako dodatkową w 
stosunku do działalność pożytku publicznego, a 
nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza 
na działalność pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności gospodarczej była 
sprzedaż towarów, w tym w ramach 
prowadzonych aukcji. W roku 2014 Fundacja 
organizowała imprezy o charakterze 
charytatywnym (koncerty) w trakcie których 
prowadzono aukcję, zbywane przedmioty 
pochodziły między innymi z darowizn.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 80,156.96 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,143,594.09 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 769,873.33 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 181,472.52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -93,956.20 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5,210.53 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 80,156.96 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,227,164.15 zł 74,846.89 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,357,307.09 zł 25,781.72 zł

624,289.19 zł 49,065.17 zł

8,151.40 zł

965.86 zł

156,471.39 zł

79,979.22 zł 0.00 zł

1 Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności na Farmie Życia 25,781.72 zł

2 Prowadzenie specjalistycznych całodobowych usług opiekuńczych - Małopolski Dom Pomocy 
Społecznej

49,065.17 zł

1 Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób

74,846.89 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

5,310.07 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5,210.53 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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)

43.0 osób

1.2. 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)

23.8 etatów

53.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

6,717.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,158,950.63 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

717,008.13 zł

705,431.57 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

900.00 zł

- inne świadczenia 10,676.56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 441,942.50 zł

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

439,942.50 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 188,234.11 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 251,708.39 zł

30.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

17.00 osób

13.00 osób

24.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

17.00 osób

7.00 osób
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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

2,000.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

96,579.22 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

członkowie organów zarządczych i kontrolnych sprawują 
swoje funkcje nieodpłatnie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

5,175.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Spotkanie dożynkowe - 
Dzień Farmera"

integracja osób z autyzmem, 
promocja aktywności 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych

Gmina Zabierzów 2,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2

2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Rehabilitacja społeczna i 
usamodzielnienie – 
całościowy system wsparcia 
osób z autyzmem"

zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

453,695.70 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Alina Perzanowska / 15 lipca 
2015 Data wypełnienia sprawozdania
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