
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

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 2015-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat 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 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

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

Katarzyna Komorowska Prezes Zarządu TAK

Marianna Kowalska Członek Zarządu TAK

Joanna Domaszewicz 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

Wojciech Rogala Przewodniczący Rady TAK

Barbara Grygorczyk Członek Rady TAK

Wojciech Napiórkowski Członek Rady TAK

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji jest realizacja działań statutowych w zakresie:
1. Niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
osobom niepełnosprawnym i chorym, w tym rehabilitacji;
2. Dotowania, sponsorowania, wspierania placówek, szkół i podmiotów 
prowadzących działalność rehabilitacyjną, medyczną, oświatową i 
kulturalną oraz opiekunów osób niepełnosprawnych;
3. Działalności charytatywnej;
4. Świadczenia pomocy finansowej, rzeczowej i duchowej rodzicom i 
rodzeństwu dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych;
5. Wszechstronnej pomocy w procesie edukacji i integracji dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych;
6. Ochrony i promocji zdrowia;
7. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. Nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki i wychowania;
9. Promocji i organizacji wolontariatu;
10. 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)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych oraz organizację rehabilitacji.
2. Gromadzenie środków na leczenie, rehabilitację i wykonywanie operacji 
w kraju i za granicą.
3. Organizację i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego niezbędnego do prawidłowej rehabilitacji.
4. Pomoc przy finansowaniu wszelkiego rodzaju wyjazdów na turnusy, 
obozów, zjazdów mających na celu rehabilitację, w kraju lub za granicą, 
oraz refundację kosztów poniesionych na cele związane z procesem 
rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Dofinansowanie dokształcania (np. udział w kursach szkoleniowych) 
rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, organizowanie grup 
wsparcia.
6. Pokrywanie kosztów opłat osób obdarzonych specjalnymi darami, 
siłami uzdrowicielskimi – jak na przykład bioenergoterapeutów.
7. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych i specjalnej troski, oraz imprez o charakterze 
integracyjnym.
8. Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z rehabilitacją, 
edukacją i integracją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
9. Działalność propagatorska i informacyjna w zakresie adaptacji 
niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocja wolontariatu.
10. Refundację poniesionych kosztów związanych z rehabilitacją, edukacją 
i poprawą życia osoby niepełnosprawnej i chorej.
11. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży o 
charakterze warsztatowym, integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym itp.
12. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym.
13. Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, w tym poprzez pomoc 
finansową.
14. Organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej lub uzdolnionej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

500

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.W 2014roku Fundacja prowadziła obsługę około 70 subkont, stworzonych dla swoich podopiecznych 
w celu umożliwienia im gromadzenia środków, w tym z 1% podatków, z przeznaczeniem na opłacanie 
leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, przyborów i przyrządów pomocnych w 
procesie rehabilitacji i edukacji oraz poprawiających standard życia i innych. Fundacja prowadziła 
subkonta nie pobierając opłat, wydatkując zgromadzone środki zgodnie ze statutem, wolą darczyńców i 
beneficjentów. Płatność następowała na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych - faktur i 
rachunków, w formie: a) bezpośrednio do wystawcy rachunku/faktury, b) poprzez refundację (jeśli 
wcześniej opłacił je z własnych środków beneficjent lub jego prawny opiekun).
2. Fundacja prowadziła projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, przy dofinansowaniu ze środków 
PFRON 
• "Aktywni"- z projektu skorzystało 50 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu Fundacja 
zapewniła różnorodne zajęcia rehabilitacyjne – rehabilitacja, masaż, hipoterapia, zajęcia pedagogiczne, 
terapia indywidualna (psychologiczna), terapia grupowa, 
•  "Magiczne święta na kółkach" – z projektu skorzystało 20 osób niepełnosprawnych i ich rodzice oraz 
najbliżsi. Projekt polegał na wspólnym przygotowaniu się na święta Bożego Narodzenia poprzez udział 
w zajęciach warsztatowych, kolędowaniu oraz wspólnym spotkaniu przy Wigilijnym stole.
2. Fundacja prowadziła również projekt na rzecz edukacji rodziców, rodziny, wolontariuszy, opiekunów i 
osób zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych - "Wesoła Rodzina". W ramach tego 
projektu co najmniej 30 osób (rodzice, rodzeństwo, rodzina,  opiekunowie, wolontariusze 
zaangażowani w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych) skorzystało z zajęć warsztatowych, 
wykładów i spotkań integracyjnych.
3. Na podstawie umowy z miastem Gdańsk Fundacja  utworzyła zewnętrzną siłownię na terenie ZSO nr 
2 w Gdańsku - Osowej (integracja niepełnosprawnej młodzieży ze społecznością lokalną).
4. Prowadzenie spotkań integracyjnych, mających na celu współdziałanie osób niepełnosprawnych i 
pełnosprawnych: 
• Festiwal Filmowy "Integracja TY i JA", przy współpracy z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-
Kulturalnym,
• Zabawy: bal Andrzejkowy, Karnawałowy, Spotkania warsztatowe i tematyczne itp.
5. Pomoc społeczna, umożliwiająca osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej przezwyciężanie 
barier i poprawę warunków życia.
6. Fundacja w sposób stały aktywizowała działalności wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 
poprzez udział wolontariuszy w większości działań Fundacji. Zależało nam na bezpośrednim kontakcie 
naszych podopiecznych i wolontariuszy.
7.  W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, Fundacja uczestniczyła w cyklu roboczych spotkań 
dotyczących osiedla Gdańsk-Osowa i jego mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Uczestnikami 
spotkań byli również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, członkowie 
lokalnego Caritasu, Rada Osiedla Osowa, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, dyrekcja lokalnych 
szkół i kilka innych organizacji lokalnych. Idea ta przeobraziła się w systematyczne spotkania pod nazwą 
Osowskiego Okrągłego Stołu. 
Fundacja czynnie uczestniczyła w festynach, warsztatach, festiwalach i innych działaniach 
prowadzonych przez lokalne organizacje, wspierając ich w różnorodny sposób.
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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)

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi osobami fizycznymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
3. Zakup i dofinansowanie zakupu sprzętu, akcesoriów, leków, pomocy dydaktycznych i innych, 
w tym poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych.
4. Promocja idei wolontariatu i działania na rzecz jego aktywizacji.

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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Prowadzenie 
projektów na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 
przy dofinansowaniu ze 
środków PFRON - 
"Aktywni", "Magiczne 
święta na kółkach".
2. Prowadzenie 
projektów na rzecz 
edukacji rodziców, 
rodziny, wolontariuszy, 
opiekunów i osób 
zajmujących się 
rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych - 
"Wesoła Rodzina".
3. Utworzenie 
zewnętrznej siłowni na 
terenie ZSO nr 2 w 
Gdańsku - Osowej 
(integracja 
niepełnosprawnej 
młodzieży ze 
społecznością lokalną).
4. Prowadzenie spotkań 
integracyjnych, 
mających na celu 
współdziałanie osób 
niepełnosprawnych i 
pełnosprawnych ( 
Festiwal Filmowy 
"Integracja TY i JA", bal 
Andrzejkowy, 
Karnawałowy, 
Spotkania warsztatowe 
i tematyczne itp.)
5. Pomoc społeczna, 
umożliwiająca osobom i 
rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej 
przezwyciężanie barier i 
poprawę warunków 
życia.
6. Aktywizacja 
działalności 
wolontariatu na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych.

94.99.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) 742,981.50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 732,439.76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 10,541.74 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

59,800.00 zł

362,390.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31,668.77 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

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 278,580.99 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 422,190.00 zł
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0.00 zł

22,268.77 zł

9,400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 10,541.74 zł

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 450,068.75 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 225,039.01 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: 504,402.37 zł 225,039.01 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

504,402.37 zł 225,039.01 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 73,220.00 zł

2 Wydatki związane z rehabilitacją, leczeniem i edukacją podopiecznych fundacji. 119,784.36 zł

3 Czynsze sal, gdzie odbywa się terapia podopiecznych fundacji (związane z realizacją projektów 
"Aktywni", "Wesoła Rodzina")

6,922.67 zł

1 Wydatki poniesione na konkretnych podopiecznych, w celu rehabilitacji, leczenia, edukacji i 
poprawy warunków życia (Środki wpływające z 1% podatku przekazywane dla wskazanych 
podopiecznych, księgowane są na ich subkontach a następnie wydatkowane są na konkretne cele 
ich dotyczące - będące w zgodzie z celami statutowymi Fundacji).

193,004.36 zł

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

0.00 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 228,037.39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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)

0.0 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)

0.0 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 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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0.0 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 111,355.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 111,355.00 zł

13.00 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

13.00 osób

11.00 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

6.00 osób

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

111,355.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 111,355.00 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
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)

3,620.83 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)

9,279.58 zł

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

3,280.00 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 Zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia 
za pełnione funkcje w Zarządzie. Jako specjaliści mogą być 
zatrudniani są na umowę cywilnoprawną w realizacji 
projektów. Wykonują pracę terapeutów. Są wynagradzani 
na takich samych zasadach, jak inni pracownicy 
wykonujący usługi dla fundacji. Prezes zajmuje się 
koordynacją większości realizowanych projektów. Środki na 
wynagrodzenia terapeutów i koordynacji projektów 
pochodzą z otrzymywanych dotacji w otwartych 
konkursach, w których fundacja bierze udział.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

3,280.00 zł
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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)

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

1 Wesoła Rodzina • wpływ na jakość życia 
beneficjentów ostatecznych 
zadania, zintegrowanie ich z 
najbliższym otoczeniem oraz 
innymi osobami, których 
dotyczy problem 
niepełnosprawności i 
niezrozumienia przez 
środowisko edukacja dotycząca 
skutecznej i mądrej opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi i 
pomocy im w procesie 
rehabilitacji 
• zwiększenie aktywności 
życiowej, zaradności osobistej i 
niezależności ekonomicznej.
• pokazanie członkom 
środowiska lokalnego, że 
"niepełnosprawny też jest 
fajny".

MOPR w Gdańsku ze środków 
PFRON

7,000.00 zł

2 Magiczne Święta na Kółkach • Nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
osób niepełnosprawnych, 
niezbędnych do 
funkcjonowania w grupie, w 
różnych sytuacjach życiowych.
• Rozwijanie umiejętności 
komunikowania się.
• Kultywowanie i ochrona 
tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia.
• Zapewnienie adresatom 
zadania miłego przeżycia okresu 
Świąt Bożego Narodzenia.
• Zapewnienie jedynego w 
swoim rodzaju przeżycia 
Wieczerzy Wigilijnej w 
podniosłej atmosferze, wśród 
przyjaciół i rodziny, 
przygotowanej przez 
profesjonalistów.

MOPR ze środków PFRON 2,800.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Katarzyna Komorowska/ 
07.07.2015r Data wypełnienia sprawozdania

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

1 Aktywni (2013 - 2015) - 
realizacja w terminie od 
01.04.2014r do 31.03.2015r

Prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w celu 
zwiększenia ich samodzielności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

238,500.00 zł

2 Aktywni (2015-2017) - 
realizacja w okresie od 
01.04.2015r do 31.03.2016r

Prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w celu 
zwiększenia ich samodzielności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

123,890.00 zł
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