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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• 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 2014-06-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PLAC SIKORSKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 8

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-115 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-422-56-74

Nr faksu 12-422-56-74 E-mail 
biuro@stowarzyszenie-
rozwoju.eu

Strona www www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35709915700000 6. Numer KRS 0000146448

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

Anna Bielańska Przewodniczący TAK

Andrzej Cechnicki Wizeprzewodniczący TAK

Agnieszka Lewonowska-
Banach

Skarbnik TAK

Danuta Łopalewska Sekretarz TAK

Małgorzata Bundzewicz-
Czyżewska

Członek TAK

Anna Wasieczko Członek TAK

Łukasz Cichocki Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej" 
zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby 
zawodowo związane 
z psychiatrią środowiskową w szczególności lekarzy, pielęgniarki, 
psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, 
artystów, których celem jest promowanie i rozwój metod oddziaływania 
na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku oraz udzielanie im 
opieki i wsparcia. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001, 
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 
Dz.U.2010, Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu, ma osobowość 
prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób 
cierpiących na schorzenia psychiczne i ich rodzin:
1) poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
obejmującej: współpracę pomiędzy ośrodkami psychiatrii środowiskowej z 
terenu Polski, tworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskami 
działającymi na rzecz osób chorujących psychicznie a osobami 
chorującymi i ich rodzinami, podejmowanie działań mających na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących 
psychicznie w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy oraz 
udzielanie pomocy materialnej; prowadzenie ośrodków rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dla osób chorujących psychicznie – Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum 
Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora, mieszkanie chronione; 
prowadzenie terapii przez sztukę – Teatr Psyche, uliczny Teatr Masek i 
Galeria Miodowa; propagowanie postaw proekologicznych wśród 
podopiecznych Stowarzyszenia; działalność na rzecz ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie zachowań 
proekologicznych wśród osób niepełnosprawnych i ich środowisk
2) poprzez prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego 
obejmującej: organizowanie konferencji i sympozjów z zakresu psychiatrii 
środowiskowej, wspieranie badań naukowych z zakresu rozwoju 
psychiatrii, wspieranie sportu, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych – wycieczki, obozy terapeutyczne, sprzedaż wyrobów 
wytworzonych w ramach terapii zajęciowej uczestników, wydawanie 
publikacji osób chorujących psychicznie i z zakresu psychiatrii; wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych 
chorujących psychicznie;
3) poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy 
dla osób chorujących psychicznie.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Irena Ostrowska – 
Augustyn

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Walczewski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Frączek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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)

2000

20

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)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1) prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 75 osób niepełnosprawnych 
z powodu choroby psychicznej. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej niepełnosprawnych uczestników. Podejmowane w WTZ działania zmierzają do 
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, niezbędnych do prowadzenia przez nich 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę indywidualnych możliwości każdego 
uczestnika WTZ;
2) prowadzenie Środowiskowego Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja na 
25 miejsc). W roku 2013 średnio 27 osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków korzystało 
ze wsparcia. Celem ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnianie oparcia społecznego uczestnikom 
Domu, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zapewnianie 
wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną;
3) Stowarzyszenie prowadziło Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora dla osób starszych 
chorujących psychicznie, które ukończyły 45 roku życia. Centrum takie powstało w 2009 r. przy ul. 
Czarnowiejskiej 13. 
W 2013 r. w regularnej rehabilitacji i terapii brało udział 24-25 seniorów chorujących psychicznie. W 
kontakcie terapeutycznym pozostawało kolejnych 10-15 osób. 
Działająca w Centrum Seniora grupa teatralna w 2013 r. przygotowała dwa przedstawienia – „Ptasie 
radio” i „Bajki chińskie” oraz zdobyła wyróżnienie na przeglądzie Jasełek i Zespołów Kolędniczych w 
Tuchowie.
4) Stowarzyszenie sprawuje także opiekę nad redakcją czasopisma „DLA NAS” wydawanego przez osoby 
chorujące psychicznie;
5) prowadzenie Teatru Psyche;
6) koordynacja ogólnopolskiego programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”  oraz organizacja Dnia 
Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem: „Przez pracę do zdrowienia” w dn. 
23.09.2013 r. , w obchodach Dnia Solidarności wzięło udział ok. 200 osób,
7) organizacja sympozjów i konferencji: - XI Forum Psychiatrii Środowiskowej, Beneficjentów, Rodzin i 
Profesjonalistów – „Zdrowie nie jest towarem” w dn. 23-24.05.2013 r. w którym wzięło udział ok. 200 
osób oraz seminarium „Konsultacje rodzinne w podejściu refleksyjno-systemowym”  prowadzone przez 
T.Kellera  w dn. 25-26.10.2013 r.; współorganizacja XXIV Polsko-Niemieckiego Sympozjum „Psychiatria 
Naszych Marzeń – Przyszłość zaczyna się dzisiaj” we Wrocławiu w dniach 19-22.09.2013 r.  w którym 
wzięło udział ok. 300 osób z Polski i Niemiec. 
8) Stowarzyszenie w 2013 r. zorganizowało wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny do Austrii, w którym 
udział wzięło 5 osób niepełnosprawnych;
9) Stowarzyszenie rozwijało i kontynuowało współpracę z ośrodkami zajmującymi się psychiatrią 
środowiskową w Niemczech i na Ukrainie;
10) Stowarzyszenie prowadzi Galerię „Miodowa”, gdzie swoje prace prezentują artyści niepełnosprawni 
oraz twórcy profesjonalni. Aktywność Galerii w 2013 r. to wystawy: „Memento” – wystawa prac Pawła 
Voglera, „4 Damy na Kazimierzu” – wystawa prac Małgorzaty Bundzewicz, Natalii Korneckiej, Jadwigi 
Noworól i Jadwigi Zasowskiej. Raz w miesiącu odbywał się dzień otwarty w Galerii „Miodowa”.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie 
konferencji i 
sympozjów naukowych 
z zakresu psychiatrii 
środowiskowej

85.59.B

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wydawanie publikacji z 
zakresu psychiatrii i 
opieki środowiskowej

58.11.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sprzedaż wyrobów 
wytworzonych w 
ramach terapii przez 
uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

47.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej dla 
75 osób chorujących 
psychicznie, 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla 25 
osób chorujących 
psychicznie oraz 
Centrum Seniora dla 24
-25 osób po przeżytym 
kryzysie psychicznym

87.20.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rozwój współpracy 
między ośrodkami 
psychiatrii 
środowiskowej na 
terenie Polski

94.99.Z

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

wspieranie inicjatyw 
zmierzających do 
tworzenia miejsc pracy 
chronionej dla osób po 
kryzysie psychicznym

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,112,807.21 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,627,206.27 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 23,125.46 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 182,000.87 zł

d) Przychody finansowe 5.69 zł

e) Pozostałe przychody 280,468.92 zł

28,767.16 zł

0.00 zł

273,900.00 zł

1,317,287.33 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 66,766.41 zł

420.00 zł

7,534.68 zł

58,811.73 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 
współpraca z  Pensjonatem „U Pana Cogito” 
(***) w Krakowie w zakresie wynajmu pokoi i 
sali konferencyjnej

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i 
furgonetek

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 61,068.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,619,954.49 zł

Druk: MPiPS 5

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


0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 90.00 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 70.89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,005.06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 39,001.46 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 61,068.00 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: 2,179,271.61 zł 61,068.00 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

1,626,715.38 zł 61,068.00 zł

24,130.52 zł 0.00 zł

142,999.41 zł

0.00 zł

197,998.49 zł

187,427.81 zł 0.00 zł

1 Prowadzenie Centrum niepełnosprawnego seniora dla 24-25 osób chorujących psychicznie w 
wieku powyżej 45 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej

50,090.13 zł

2 Występy Teatru Psyche i Warsztat Masek 828.59 zł

3 Obóz rehabilitacyjny w Austrii 2,979.28 zł

4 Zapomogi dla podopiecznych Stowarzyszenia i szkolenia dla pracowników 7,170.00 zł

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

19,900.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 39,001.46 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

48.0 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)

31.6 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

44.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

51.00 zł

0.00 zł

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

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,024,279.81 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

946,942.53 zł

890,392.85 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

56,549.68 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 77,337.28 zł

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

926,959.27 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 926,959.27 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

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

1.00 osób

6.00 osób
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

79,441.54 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)

1,297.39 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)

1,273.98 zł

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

3,914.00 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)

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

9,700.30 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Stowarzyszenie razem z Fundacją Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca z siedzibą ul. J.Babińskiego 29, 
30-393 Kraków założyło Spółdzielnię Socjalną "Kobierzyn" - data wpisu do KRS 15.11.2013 r. Spółdzielnia Socjalna 
ma na celu społeczną i zawodową integrację i rehabilitację osób chorujących psychicznie. Działalność Spółdzielni 
polega na prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. 
Spółdzielnia Socjalna "Kobierzyn" oferuje usługi związane utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zielonych.

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla 75 uczestników 
chorujących psychicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1,233,000.00 zł

2 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla 25 
uczestników chorujących 
psychicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 273,900.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Laboratorium Cogito Sp. z o.o. ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Bielańska, 09.06.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania
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