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

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK"

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE Powiat M. GDAŃSK

Gmina M. GDAŃSK Ulica OPATA JACKA 
RYBIŃSKIEGO

Nr domu 24 Nr lokalu 4 B

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-319 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 604830297

Nr faksu 585521826 E-mail 
pierwszy.krok@wp.pl

Strona www pierwszykrok.gd.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19190837500000 6. Numer KRS 0000226503
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Katarzyna Komorowska - Prezes Zarządu
Marianna Kowalska - Członek Zarządu
Joanna Domaszewicz - Członek Zarządu

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

Wojciech Rogala - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Grygorczyk - Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji jest realizacja działań statutowych w zakresie:
• Niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
osobom niepełnosprawnym i chorym, w tym rehabilitacji;
• Dotowania, sponsorowania, wspierania placówek, szkół i 
podmiotów prowadzących działalność rehabilitacyjną, medyczną, 
oświatową i kulturalną oraz opiekunów osób niepełnosprawnych;
• Działalności charytatywnej;
• Świadczenia pomocy finansowej, rzeczowej i duchowej rodzicom i 
rodzeństwu dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych;
• Wszechstronnej pomocy w procesie edukacji i integracji dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych;
• Ochrony i promocji zdrowia;
• Wypoczynku dzieci i młodzieży;
• Nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki i wychowania;
• Promocji i organizacji wolontariatu;
• Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i grupom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, oraz wyrównywania ich szans.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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• Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Wspieranie  i utrzymywanie kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
• Ułatwianie aktywności społecznej osobom niepełnosprawnym 
poprzez kontakt z osobami sprawnymi, przeciwdziałanie 
uprzedzeniom społecznym.
• Pozyskiwanie sponsorów stałych i jednorazowych.
• Współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność tożsamą z 
założeniami statutowymi fundacji, w tym z PFRON.
• Zakładanie subkont dla osób niepełnosprawnych ułatwiających im 
i ich rodzinom zbieranie środków na cele związane z leczeniem, 
rehabilitacją, edukacją, integracją itp.
• Dofinansowanie usług rehabilitacyjnych oraz turnusów 
rehabilitacyjnych w ośrodkach rehabilitacyjnych, finansowanie i 
refundacja zajęć usprawniających i terapeutycznych, kosztów 
zakupu leków, sprzętu i materiałów używanych przez dzieci 
niepełnosprawne.
• Opłacanie leczenia i zabiegów operacyjnych.
• Realizacja Programu „Aktywne Dzieciaki” w ramach programu 
Zadań Zlecanych przez PFRON– Umowa z PFRON nr 
ZZO/000045/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem 
zadania było organizowanie zajęć rehabilitacji i masażu w miejscu 
zamieszkania niepełnosprawnych dzieci oraz w wyposażonej przez 
Fundację sali rehabilitacyjnej, a także zajęć hipoterapii w 
stadninach Trójmiasta .  W ten sposób fundacja zapewniła grupie 
około 40 dzieci stałą opiekę pozwalającą im na uczestnictwo w 
zajęciach usprawniających.
• Realizacja projektu pomocy dzieciom niepełnosprawnym w 
pokonywaniu problemów szkolnych i zrównaniu ich szans sukcesu 
edukacyjnego ( konsultacje i zajęcia pedagogiczne).
• Realizacja Programu „Aktywni Razem” w ramach programu Zadań 
Zlecanych przez PFRON– Umowa z PFRON nr ZZO/000045/11/D 
o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem zadania było 
organizowanie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci z autyzmem , 
zajęć pedagogicznych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i 
inną niepełnosprawnością, zajęć terapii grupowej. W zadaniu udział 
wzięło w sposób ciągły 25 osób.
• Realizacja projektu „Aktywni Rodzice” w ramach programu Zadań 
Zlecanych przez PFRON– Umowa z PFRON nr ZZO/000045/11/D 
o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem zadania było 
prowadzenie zajęć dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci 
niepełnosprawnych.
• Prowadzenie zajęć muzykoterapii dla dzieci.
• Finansowanie zajęć terapii psychologicznej i logopedycznej dla 
dzieci autystycznych – ze środków własnych (poza dotacjami ze 
środków PFRON)
• Propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi i 
wyrównywania ich szans w życiu społecznym w lokalnym 
środowisku.
• Doposażenie sali rehabilitacyjnej fundacji w sprzęt rehabilitacyjny 
w drobny sprzęt

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. Umowa nr ZZO/000045/11/D z dnia 15 grudnia 2009 roku 
została zawarta na realizację trzech zadań:" Aktywne Dzieciaki", "Aktywni 
Razem", "Aktywni Rodzice". Jest to program wieloletni, w związku z tym 
Fundacja realizowała te projekty w roku objętym sprawozdaniem w terminie od 
01 stycznia 2011roku do 31 grudnia 2011 roku. Fundacja przedstawiła 
sprawozdania i rozliczyła się z otrzymanych środków w terminach zawartych w 
umowie z PFRON. 
Fundacja prowadziła różnorodne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych z uczestnictwem wolontariuszy i terapeutów, w ramach 
propagowania idei integracji i akceptacji społecznej.
Finansowaliśmy zajęcia terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej 
dla dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych 
ruchowo.
Finansowaliśmy uczestnictwo naszych podopiecznych w turnusach 
rehabilitacyjnych, pokrywaliśmy koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, 
zabiegów operacyjnych, środków i działań mających wpływ na poprawę ich 
życia.
Współpracowaliśmy z innymi organizacjami i instytucjami, które w sposób 
pośredni lub bezpośredni wpływają na życie i funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych.

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

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

60

3

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Finansowanie i prowadzenie zajęć usprawniających takich jak: 
rehabilitacja, masaż, hipoterapia. Finansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, leczenia różnego typu (PKD.86.90.E)
Finansowanie i prowadzenie zajęć usprawniających intelektualnie 
takich jak: zajęcia terapii psychologicznej (indywidualne i 
grupowe), terapia pedagogiczna (zajęcia rewalidacyjne)- 
(PKD.95.60.Z)
Prowadzenie zajęć i spotkań integracyjnych, propagujących ideę 
wolontariatu i integracji w środowisku (PKD.74.87.B, 
PKD.91.33.Z)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 417,724.07 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 403,362.16 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 14,361.91 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 196,363.56 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 175,375.00 zł
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0.00 zł

175,375.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31,623.60 zł

0.00 zł

16,823.60 zł

14,800.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 165,007.80 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 95,893.14 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 rehabilitacja, leczenie, poprawa warunków życia podopiecznych 95,893.13 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 373,425.58 zł 95,893.14 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

365,225.79 zł 95,893.14 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

8,199.79 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 rehabilitacja,leczenie, poprawa warunków życia podopiecznych 95,893.13 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

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

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

5.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 70,030.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 70,030.00 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 68,030.00 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

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

1,281.67 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

972.64 zł

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

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

2,400.00 zł

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

0.00 zł

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

2,400.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie organu zarządzającego nie otrzymują 
wynagrodzenia z tytułu swych funkcji w Zarządzie Fundacji. 
Są one pracownikami wykonującymi zadania zgodnie z 
umowami zlecenia. Wykonują prace na stanowiskach: 
koordynator projektów dofinansowanych ze środków 
PFRON- zadania zlecane- Prezes Zarządu, terapeuta 
pedagogiczny/logopeda pracujący bezpośrednio z 
niepełnosprawnymi dziećmi - 2 członków Zarządu.
W p-cie 1 podano łączną kwotę wypłaconych wynagrodzeń 
wypłaconych w okresie sprawozdawczym ( w tym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Aktywne Dzieciaki / Aktywni Razem/ Aktywni Rodzice - umowa ZZO/000045/11/D z 
dn.15.12.2009

175,375.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Główne działanie, jakim jest prowadzenie projektów zgodnie z umową z PFRON ZZO/00045/11/D, jest w sposób 
ciągły monitorowane przez PFRON. Fundacja rozlicza się na bieżąco z otrzymanych środków w terminach zgodnych 
z umową.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Katarzyna Komorowska /Prezes Zarządu/ 11.07.2012r Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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