
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-11-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica STAROPOLSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-218 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 343633853

Nr faksu 343633853 E-mail biuro@art-lex.pl Strona www www.fundacja-mozaika.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24332083100000 6. Numer KRS 0000470298

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

AGATA ROZUMEK PREZES ZARZĄDU TAK

KAMILA NEMS WICEPREZES 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

KATARZYNA JASIŃSKA PRZEWODNICZĄCY 
RADY NADZORCZEJ

TAK

DAGMARA SKOCZEK CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

MAGDALENA ILCEWICZ CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

MARTA PRASAŁEK CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

FUNDACJA MOZAIKA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej
Świadczenie pomocy dzieciom chorym
Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom.
Działalność charytatywna
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży 
niepełnosprawnej
Działalność w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania
Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży
Podejmowanie działań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i 
tradycji
Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego
Podejmowanie działań w zakresie  współpracy i kontaktów z osobami 
fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi 
działalność zgodną ze statutem Fundacji
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie techniczne , szkoleniowe , informacyjne lub finansowe osób 
fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem 
Fundacji
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących 
leczenie , rehabilitację i edukację dzieci  i młodzieży
utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum 
rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
organizacja transportu beneficjentów fundacji
zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych
organizowanie  warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – 
terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin 
wielodzietnych, ubogich i patologicznych
organizację zajęć, imprez, warsztatów, spotkań  o charakterze  
integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników
organizację turnusów rehabilitacyjnych
działalność wydawniczą i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży 
, wykładów  z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących 
niepełnosprawnych i ich opiekunów
dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych,
organizację wycieczek, konkursów , festiwali , zawodów , imprez i zajęć o 
charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym
organizację  i rozdział darów
powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych  poprzez 
które realizowane są cele statutowe fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja realizuje następujące działania: Prowadzi Zespół Szkolno - Przedszkolny, zapewnia 
indywidualny program zajęć terapeutycznych przygotowany do potrzeb dziecka. Wykonuje dodatkowe 
zadania wynikające z diagnozy wychowawczej i planu pracy szkoły oraz zadań proponowanych przez 
MEN. Wspomaga rodziców w ich funkcji wychowawczo-opiekuńczej. Dzieci uczą się w małych grupach, 
zgodnie z zasadą nauka poprzez doświadczania i zmysły. Dodatkowo mają rehabilitację ruchową, 
zajęcia integracji sensorycznej, opiekę logopedyczną, opiekę pedagogiczną, opiekę psychologiczną, 
indywidualną terapię poznawczo-behawioralną, komunikację alternatywną i wspomagającą z 
zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań (PC Eye Go, komunikatory BigMack, Smoothie 75, aplikacje 
wspomagające AAC), zajęcia na basenie – zajęcia prowadzone metodą Halliwick, zajęcia multimedialne 
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, urządzenia „Magiczny Dywan”, oprogramowanie do diagnozy 
terapii, logopedycznej „Logopedia”. Każde dziecko w Zespole ma dietę dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb. 

Fundacja Mozaika dysponuje:

    Salami lekcyjnymi i przedszkolnymi wyposażonymi w stanowiska pracy dla uczniów przystosowanymi 
do potrzeb oraz wieku dzieci.
    Salą multimedialną wyposażoną w tablicę multimedialną, magiczny dywan, komputer, multimedialne 
oprogramowanie do diagnozy terapii logopedycznej „Logopedia”
    Sprawdzoną kadrą Centrum Terapii Mozaika, która będzie prowadziła zajęcia indywidualne w ramach 
godzin pobytu w placówce.
    Pobyt, edukacja i indywidualna terapia w Zespole Przedszkolno-Szkolnym jest bezpłatna.
dla dzieci 
- wychowanie przedszkolne
- szkoła podstawowa
W naszym Centrum Terapii oferujemy kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci. Wszystkie 
zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów – zapraszamy do 
zakładki Kadra :-)

Do dyspozycji mamy doskonale wyposażone sale i gabinety – dwie sale do terapii Integracji 
Sensorycznej, dwie sale do fizjoterapii (z klatką UGUL , bieżnią, torem do nauki chodu i ortezami 
dynamicznymi DUNAG 02), dwa duże gabinety do zajęć grupowych i indywidualnych, 2 małe gabinety 
do zajęć indywidualnych, salę multimedialna (z tablicą interaktywną i urządzeniem „Magiczny Dywan”). 
Ponadto, w swojej pracy korzystamy z nowoczesnych technologii i aplikacji wspomagających terapię – 
m.in. PC Eye Go, komunikatory BigMack, Smoothie 75, Logopedia, programy wspomagające pracę z 
dziećmi z autyzmem.
Oferta zajęć terapeutycznych:

    Fizjoterapia, w tym zajęcia z zastosowaniem ortezy DUNAG 02
    Integracja Sensoryczna
    Terapia taktylna
    Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)
    Terapia neurologopedyczna / logopedyczna
    Terapia pedagogiczna
    Terapia psychologiczna
    Zajęcia na basenie prowadzone metodą Halliwick
    Indywidualną terapię poznawczo-behawioralną
    Grupowy trening umiejętności społecznych

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci:

    Zajęcia grupowe przygotowujące maluszki do przedszkola
    Grupowe warsztaty wychowawcze „Szkoła dla rodziców”
    Zajęcia grupowe – kreatywne
    Dziecięca matematyka

- działalność fizjoterapeutyczna
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
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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)

52

0

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wychowanie 
przedszkolne - Program 
zajęć zgodny z ramą 
programową oraz 
indywidualny program 
zajęć terapeutycznych 
przygotowany do 
potrzeb dziecka. 
Wykonywanie 
dodatkowych zadań 
wynikających z 
diagnozy 
wychowawczej i planu 
pracy szkoły oraz zadań 
proponowanych przez 
MEN. Wspomaganie 
rodziców w ich funkcji 
wychowawczo-
opiekuńczej. Zajęcia 
prowadzone w małych 
grupach, zajęcia 
dydaktyczne, nauka 
poprzez doświadczania 
i zmysły, rehabilitację 
ruchową, zajęcia 
integracji sensorycznej, 
opiekę logopedyczną, 
opiekę pedagogiczną, 
opiekę psychologiczną, 
indywidualną terapię 
poznawczo-
behawioralną, 
komunikację 
alternatywną i 
wspomagającą z 
zastosowaniem 
nowoczesnych 
rozwiązań (PC Eye Go, 
komunikatory BigMack, 
Smoothie 75, aplikacje 
wspomagające AAC), 
raz w tygodniu basen – 
zajęcia prowadzone 
metodą Halliwick, 
zajęcia multimedialne z 
wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej, 
urządzenia „Magiczny 
Dywan”, 
oprogramowanie do 
diagnozy terapii 
logopedycznej 
„Logopedia”.

85.10.Z
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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) 835,982.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 294,483.43 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 497,144.90 zł

d) Przychody finansowe 5.85 zł

e) Pozostałe przychody 44,348.12 zł

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)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna -prowadzona 
indywidualnie i w grupach przez 
wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów 
posiadających stosowne w tym zakresie 
doświadczenie i wykształcenie, prowadzona jest 
również diagnostyka fizjoterapeutyczna, 
fizjoterapia w wodzie, ruchowa oraz masaże 
lecznicze. Leczenie ostrych i przewlekłych 
zespołów bólowych kręgosłupa,    zwalczanie 
bólów stawowych oraz mięśniowych
usprawnianie po urazach, złamaniach, 
skręceniach i zabiegach operacyjnych 
rehabilitacja świeżych i przewlekłych urazów 
sportowych, choroby zwyrodnieniowe, inne 
schorzenia (m.in. ostroga piętowa, łokieć 
tenisisty, zespół bolesnego barku, cieśn 
nadgarstka), schorzenia neurologiczne (udary, 
SM, choroby nerwowo-mięśniowe)
Prowadzona jest również Integracja 
Sensoryczna, Terapia taktylna, Komunikacja 
alternatywna i wspomagająca (AAC), Terapia 
neurologopedyczna / logopedyczna, Terapia 
pedagogiczna, Terapia psychologiczna.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: MPiPS 6

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


78,957.61 zł

0.00 zł

173,421.79 zł

24,348.13 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 511,855.55 zł

0.00 zł

14,361.90 zł

348.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

497,144.90 zł

2.4. Z innych źródeł 47,399.22 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 0.00 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: 1,004,955.01 zł 0.00 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

378,766.39 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

615,106.66 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 276,727.53 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -84,282.96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5.85 zł

0.00 zł

11,076.11 zł 0.00 zł

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)

21.0 osób

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -117,961.76 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

8.3 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
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 404,450.21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

257,787.43 zł

257,787.43 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 146,662.78 zł

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

404,450.21 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 139,640.61 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 264,809.60 zł

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
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)

6,493.38 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)

21,482.29 zł

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

4,784.53 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)

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

4,210.18 zł
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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)

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)

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

1 Wielokierunkowa 
indywidualna terapia dla 
dzieci z niepełnosprawnością

Poprawa stanu 
psychoruchowego dzieci z 
niepełnosprawnością.

Gmina Miasto Częstochowa 5,000.00 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

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agata Rozumek
Kamila Nems
31-03-2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-30
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