
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 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KALISZ

Powiat M. KALISZ

Ulica GÓRNOŚLĄSKA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość KALISZ Kod pocztowy 62-800 Poczta KALISZ Nr telefonu 62-757-07-78

Nr faksu 62-757-07-78 E-mail poczta@fm.kalisz.pl Strona www www fm.kalisz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 25052169100000 6. Numer KRS 0000079838

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

STANISŁAW  BRONZ Prezes Zarządu Fundacji TAK

KRYSTYNA HADRYCH Wiceprezes Zarząd 
Fundacji

TAK

LECH  NOWAK Sekretarz Zarządu 
Fundacji

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

JAN  SZCZEPANKIEWICZ Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

BOGUMIŁA POKOJOWA Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej

TAK

MARIANNA KLECZEWSKA Sekretarz Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MIŁOSIERDZIE"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest podejmowanie , stosownie do potrzeb 
wielokierunkowych działąń  na rzecz środowiska inwalidów i osób 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Zbieranie informacji i prowadzenie analiz i badań na temat inwalidów i 
osób niepełnosprawnych, oraz ustanowienie systemu informacji na temat 
tych osób.
 2. Organizowanie różnorakiej pomocy inwalidom i osobom 
niepełnosprawnym.
 3. Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów 
terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej , oraz banku chleba i 
sprzętu   rehabilitacyjnego.
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób 
niepełnosprawnych.
 5. Poradnictwo i przygotowanie do zawodu.
 6. Przygotowania turnusów rehabilitacyjnych , kolonii, imprez 
rekreacyjno- sportowych, kulturalno- artystycznych.
 7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych.
 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społecznościami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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)

700

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Organizowanie imprez sportowych/ uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej biorą udział w różnego 
rodzaju zawodach sportowych. Są to między innymi zawody w kręgle i cymbergaja, spartakiady dla 
osób niepełnosprawnych, zawody pływackie, rajdy rowerowe w Polsce i zagranicą, zawody w lekkiej 
atletyce./
 2. Organizacja imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych. / Spotkania integracyjne, między 
innymi spotkania Wigilijne, zabawy Walentynkowe, zabawy karnawałowe. / Fundacja organizuje 
różnego rodzaju konkursy plastyczne, propagują one twórczość osób niepełnosprawnych , konkursy 
taneczne.
 3. Zakup wyżywienia , napojów, nagród dla niepełnosprawnych zawodników. /Fundacja podczas 
zawodów sportowych, zabaw i imprez zapewnia uczestnikom herbatę, kawę, napoje i wyżywienie/.
 4. Organizowanie wycieczek. / Uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej podległych Fundacji " 
Miłosierdzie'' co roku jeżdżą na wycieczki krajoznawcze, zwiedzają zabytki, poznają piękno polskiego 
krajobrazu, zwyczaje danego regionu /.
 5. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. / Fundacja " Miłosierdzie'' prowadzi 7 Warsztatów 
Terapii Zajęciowej na terenie trzech powiatów w województwie wielkopolskim. 
 w Kaliszu / powiat miejski grodzki, w Przygodzicach z/ s w Ostrowie Wlkp. / powiat ostrowski/, w 
Odolanowie / powiat ostrowski/, w Ostrzeszowie/ powiat ostrzeszowski/, w Doruchowie /powiat 
ostrzeszowski/, w Pisarzowicach / powiat ostrzeszowski/, w Kuźnicy Grabowskiej / powiat 
ostrzeszowski/.
 Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi placówki te działają n a wysokim poziomie, a łączna liczba 
uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację to 255 osób 
niepełnosprawnych.
 6. Udziela różnorakiej pomocy osobom niepełnosprawnym. /Fundacja udziela pomocy osobom 
niepełnosprawnym , ubogim, ciężko chorym.  Prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin w kwestiach dotyczących pozyskania dofinansowania na różne cele, czy 
pozyskiwania zatrudnienia. Fundacja prowadzi te działania poprzez organizowanie szkoleń, kursów  i 
warsztatów dla samych osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów , wolontariuszy, oraz kadry 
zatrudnionej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację.
 7. Prowadzenie działalności charytatywnej . / Dystrybucja produktów żywnościowych dla 
potrzebujących i spełniających kryteria udzielania pomocy.
 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społecznościami./ Fundacja posiada zagranicznych partnerów- organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych z Niemiec Warsztatami Osób Niepełnosprawnych z Północnej Szwabii i w Donau- 
Ries.  Wymiana nabytych przez te lata doświadczeń jest korzystna dla obu stron.
 Dotychczas Fundacja zorganizowała trzy konferencje dotyczące problemów osób niepełnosprawnych, 
na których obecni byli nasi niemieccy partnerzy.
 W 2005roku zapoczątkowano również wymianę pracowników przez dwa miesiące dwóch pracowników 
Fundacji przebywało w Donau -Ries, a w maju 2006roku Fundacja przyjęłą na praktykę dwóch 
pracowników z Niemiec. 
 Celem wymiany pracowników było wzajemne zapoznanie się kadry z nowoczesnymi formami i 
metodami aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 W planach mamy również kooperację z niemieckimi placówkami , co mogłoby zaowocować 
powstaniem Zakładów Aktywności Zawodowej , dało miejsca pracy wielu niepełnosprawnym osobom, 
stwarzając tym samym szanse godnego ich funkcjonowania w społeczeństwie.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Udzielanie 
wielorakiej pomocy 
inwalidom i osobom 
niepełnosprawnym. 
Fundacja udziela 
pomocy ludziom 
niepełnosprawnym, 
ubogim, ciężko chorym. 
prowadzi działalność 
informacyjną i doradczą 
dla osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin w kwestiach 
dotyczących pozyskania 
na różne cele, czy 
pozyskania 
zatrudnienia.
 Fundacja prowadzi te 
działania poprzez 
organizację kursów, 
szkoleń, oraz 
warsztatów dla samych 
osób 
niepełnosprawnych, ich 
rodzin i opiekunów, 
wolontariuszy oraz 
kadry zatrudnionej w 
warsztatach terapii 
zajęciowej 
prowadzonych przez 
Fundację.

88.99.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
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http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie 
warsztatów terapii 
zajęciowej i zakładów 
aktywności zawodowej, 
oraz banku chleba i 
sprzętu 
rehabilitacyjnego.
 Fundacja 
"Miłosierdzie" prowadzi 
7 warsztatów terapii 
zajęciowej na terenie 
trzech powiatów na 
terenie województwa 
wielkopolskiego: w 
Kaliszu ( powiat miejski 
grodzki), w 
Przygodzicach z/s w 
Ostrowie Wlkp. (powiat 
ostrowski), w 
Odolanowie ( powiat 
ostrowski), w 
Ostrzeszowie ( powiat 
ostrzeszowski), w 
Doruchowie
 ( powiat 
ostrzeszowski), w 
Pisarzowicach ( powiat 
ostrzeszowski), w 
Kuźnicy Grabowskiej ( 
powiat ostrzeszowski). 
Dzięki współpracy z 
samorządami lokalnymi 
placówki te działają na 
wysokim poziomie, a 
łączna liczba 
uczestników 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 
 prowadzonych przez 
Fundację "Miłosierdzie" 
to 255 osób 
niepełnosprawnych.

93.29.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rzecz osób 
niepełnosprawnych z 
Niemiec -Warsztatami 
Osób 
Niepełnosprawnych w 
Północnej Szwabii i w 
Donau- Ries. Wymiana 
nabytych przez lata 
doświadczeń jest 
korzystna dla obu stron. 
Dotychczas Fundacja 
zorganizowała trzy 
konferencje dotyczące 
problemów osób 
niepełnosprawnych na 
których obecni byli 
również nasi partnerzy 
z Niemiec.W 2005 roku 
zapoczątkowano 
również wymianę 
pracowników. Przez 
dwa miesiące dwóch 
pracowników Fundacji 
przebywało w Donau- 
Ries , a w maju 2006 
roku Fundacja przyjęła 
na praktykę dwóch 
pracowników z 
Niemiec. Celem 
wymiany pracowników 
było wzajemne 
zapoznanie się kadry z 
nowoczesnymi formami 
i metodami aktywizacji 
społecznej i zawodowej 
osób 
niepełnosprawnych. W 
planach mamy również 
kooperację z 
niemieckimi 
placówkami, co 
mogłoby zaowocować 
powstaniem  Zakładu 
Aktywności Zawodowej 
i dało miejsca pracy 
wielu 
niepełnosprawnym 
osobom, stwarzając 
tym samym szansę 
godnego ich 
funkcjonowania w 
społeczeństwie.

94.99.Z
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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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi 
działalność odpłatną 
pożytku publicznego 
polegającą na 
sprzedaży towarów i 
usług wytworzonych 
lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio 
korzystające z 
działalności pożytku 
publicznego , 
najczęściej wytworzone 
przez osoby 
niepełnosprawne - 
uczestników 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 
prowadzonych przez 
organizację na terenie 
województwa 
wielkopolskiego.
 Są to najczęściej prace 
powstające w procesie 
terapii :
 kartki świąteczne i 
okolicznościowe, stroiki 
świąteczne różnego 
rodzaju , prace 
plastyczne, tkackie i 
inne produkty 
rękodzieła 
artystycznego, a także 
sprzedaży przedmiotów 
darowizny na cele 
działalności pożytku 
publicznego.

47.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 7
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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) 4,825,090.74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 4,825,090.74 zł

0.00 zł

0.00 zł

224,735.00 zł

4,205,582.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 75,072.00 zł

0.00 zł

75,072.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,430,317.00 zł

Druk: MPiPS 8
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2.4. Z innych źródeł 319,701.74 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 2,054.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9,140.04 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: 4,859,641.78 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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,859,641.78 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 zakup nagród dla uczestników wystaw, konkursów oraz dla zwycięzców  zawodów sportowych / 
osoby niepełnosprawne/.

5,633.61 zł

2 Zakup wyżywienia, catering podczas imprez kulturalnych i sportowych. 2,573.56 zł

3 Kawa, napoje, herbata dla osób niepełnosprawnych podczas imprez sportowych i kulturalnych. 432.87 zł

4 Wynajem hali sportowej dla zawodników. 500.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

98.0 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)

76.9 etatów

2.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

20.00 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

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,648,241.15 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,648,241.15 zł

2,128,059.29 zł

- nagrody

- premie

55,772.18 zł

400,805.97 zł

- inne świadczenia 63,603.71 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 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

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

20.00 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

20.00 osób

7.00 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

7.00 osób

0.00 osób
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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)

2,599.21 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)

Fundacja nie zatrudnia pracowników. Zarząd i Rada 
Nadzorcza pracuje społecznie.

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

6,415.68 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

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

1 Konkurs Plastyczny " Cztery 
pory roku Ziemi Kaliskiej"

Popularyzacja sztuki osób 
niepełnosprawnych w regionie 
kaliskim.

Urząd Miasta Kalisza 3,000.00 zł

2 Szkolenia Doskonalenie wiedzy, 
umiejętności osób 
niepełnosprawnych,opiekunów, 
wolontariuszy

Rejonowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej

20,000.00 zł

3 Szkolenia Doskonalenie kadry Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu 187,160.00 zł

4 XI Międzynarodowe Halowe 
Mistrzostwa Osób 
Niepełnosprawnych w 
Lekkiej Atletyce

rywalizacja sportowa osób 
niepełnosprawnych w wielu 
kategoriach sportowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

7,000.00 zł

5 Turniej kręglarski i 
cymbergaja

Rywalizacja sportowa osób 
niepełnosprawnych, spotkanie 
integracyjne zawodników i 
obserwatorów

Województwo Wielkopolskie 2,575.00 zł

6 Wycieczka integracyjna - 
Warszawa

 Wycieczka integracyjna - 
Żnin

Zwiedzanie Centrum Kopernika

 Zwiedzanie Muzeum Kolejki 
Wąskotorowej

Gmina Odolanów 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

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp. 2

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

Druk: MPiPS 13



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)

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

organizacji

STANISŁAW  BRONZ                   
15.07.2016r.
 Lech  Nowak Data wypełnienia sprawozdania

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie 4

4 SANEPID w Ostrzeszowie 1

2016-07-13
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