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• 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO 
WIDZĄCYCH "SPOJRZENIE"

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica DZIEWANNY Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91- 866 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426577941

Nr faksu 426577941 E-mail 
stow.spojrzenie@gmail.co
m

Strona www www.blind.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47285307900000 6. Numer KRS 0000180857
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) PRZEWODNICZĄCY -  MARZENA WILCZYŃSKA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – IZABELA SAKWA
SKARBNIK - MICHAŁ ZIEMNIAK 
SEKRETARZ - BARBARA CZAPOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - MARYLA WOŹNIAK

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

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - JERZY 
GRZEGORSKI
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ – IWONA WOSKOWICZ
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ – JOANNA BALCERSKA

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE 
RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1) STWORZENIE SIECI PORADNI REHABILITACYJNYCH NA 
TERENIE POLSKI;
2) ZAPEWNIENIE CIĄGŁEJ I SYSTEMATYCZNEJ 
REHABILITACJI (W TYM TYFLOPEDAGOGICZNO-
PSYCHOLOGICZNEJ) OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM;
3) PROWADZENIE KONSULTACJI, SEMINARIÓW, 
KONFERENCJI I INNYCH FORM SZKOLENIA DLA OSÓB 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYCHOWANIEM, KSZTAŁCENIEM, OPIEKĄ 
MEDYCZNĄ I REHABILITACJĄ NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
4) DZIAŁANIA REHABILITACYJNE NA RZECZ OSÓB 
TRACĄCYCH WZROK;
5)  WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI ORGANIZACJAMI I ORGANAMI O 
PODOBNYCH CELACH;
6) WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I 
SAMORZĄDOWEJ, TERYTORIALNYMI
I CENTRALNYMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI;
7) STAŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZEZ ORGANIZOWANIE 
KURSÓW NAUKOWYCH, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW ORAZ 
WSPIERANIE SZKOLENIOWYCH WYJAZDÓW KRAJOWYCH I 
ZAGRANICZNYCH;
8) DBANIE I REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA I ICH PODOPIECZNYCH;
9) DZIAŁANIA NA RZECZ ADAPTACJI OTOCZENIA POD KĄTEM 
OSÓB Z PROBLEMAMI WZROKOWYMI;
10) WYDAWANIE BIULETYNU I PUBLIKACJI O PROBLEMATYCE 
ZWIĄZANEJ Z CELEM STOWARZYSZENIA;
11) WSPÓŁPRACĘ I WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ 
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STATUTOWYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - 
WYCHOWAWCZEGO NR 6 W ŁODZI ORAZ INNYCH 
WYBRANYCH PLACÓWEK;
12) PROPAGOWANIE IDEI REHABILITACJI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
13) POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I 
RZECZOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 
STOWARZYSZENIA; RÓWNIEŻ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ – W TYM USŁUG REHABILITACYJNO – 
LECZNICZYCH FINANSOWANYCH WYŁĄCZNIE W RAMACH 
WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI;
14) ORGANIZOWANIE TURYSTYKI, REKREACJI, TURNUSÓW 
REHABILITACYJNYCH I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
15) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE EDUKACJI, 
OŚWIATY I WYCHOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ OSÓB PRACUJĄCYCH Z NIMI;
16) WSPIERANIE I KREOWANIE INICJATYW OPARTYCH NA 
DZIAŁANIACH PROEKOLOGICZNYCH I NA RZECZ INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ;
17) DZIAŁANIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSPIERANIE I POMOC 
ICH RODZINOM;
18) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, 
ORGANIZOWANIE AKCJI I KONKURSÓW 
UPOWSZECHNIAJĄCYCH DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE 
ORAZ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ WŚRÓD OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
19) ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
WSPIERAJĄCEJ REALIZACJĘ CELÓW STOWARZYSZENIA, W 
TYM WYMIANY MŁODZIEŻY ORAZ WOLONTARIAT;
20) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, 
RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW 
DZIECKA;
21) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM;
22) OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA;
23) POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM POMOC RODZINOM I 
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
24) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI 
ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
25) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ;
26) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI 
NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU 
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I 
KULTUROWEJ;
27) DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY 
DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
28) PROMOCJĘ I ORGANIZACJĘ WOLONTARIATU.

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)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

REALIZUJĄC DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W 2011 ROKU PODJĘTO 
NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
1. PROWADZONO INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I 
USAMODZIELNIAJĄCE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABO WIDZĄCEJ – W RAMACH PROJEKTU 
„START” DOFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.
2. PRZEPROWADZONO WYJAZDOWE SZKOLENIA W ZAKOPANEM I 
BUKOWCU ORAZ KURS  TYFLOLOGICZNY W ZAKOPANEM DLA 
MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABO WIDZĄCEJ – W RAMACH PROJEKTU 
„UWIERZ  W SIEBIE” DOFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.
3. ZORGANIZOWANO INTEGRACYJNĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ DZIECI 
NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH ORAZ UCZNIÓW SZKOŁY 
OGÓLNODOSTĘPNEJ W RAMACH PROJEKTU „DOTKNĄĆ, USŁYSZEĆ, 
ZOBACZYĆ…” DOFINANSOWANEGO PRZEZ RCPS.
4. ZORGANIZOWANO SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA TYFLOPEDAGOGÓW 
W ZAKRESIE STOSOWANIA NOTACJI BRAJLOWSKICH, ZASAD ADAPTACJI 
MATERIAŁÓW I GRAFIKI DLA UCZNIÓW SŁABO WIDZĄCYCH I 
NIEWIDOMYCH – W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO PRZEZ 
PFRON.
5. PROWADZONO PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ  
PROFILAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH W ŁÓDZKICH SZKOŁACH W 
RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PREZYDENTA 
M. ŁODZI. 
6. PRZEPROWADZONO 2 SZKOLENIA W BIAŁYMSTOKU I ŁODZI DLA 
RODZICÓW DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH Z ZAKRESU 
PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU KOMUNIKACJI I MOWY – W RAMACH 
PROJEKTU „KSZTAŁTY I DŹWIĘKI” DOFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.

POZA TYM UCZESTNICZONO W:
• AKCJI „1% DLA OPP” NA TERENIE ŁODZI I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,
• TARGACH REHABILITACYJNYCH PRZYGOTOWUJĄC MATERIAŁY 
INFORMACYJNE I PREZENTACJĘ 
O STOWARZYSZENIU.
• MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI -„REHA FOR THE BLIND IN 
POLAND” W WARSZAWIE,
• PIKNIKU RODZINNYM I INTEGRACYJNYM NA TERENIE SOSW NR 6 
SKIEROWANYM DO DZIECI |
I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABO WIDZĄCEJ ORAZ ICH RODZICÓW
ORAZ:
• KONTYNUOWANO CZŁONKOSTWO W VIEWS INTERNATIONAL,
• PRZEPROWADZONO PRAKTYKI DLA 2 SŁABO WIDZĄCYCH UCZNIÓW Z II 
KLASY SZKOŁY POLICEALNEJ NR 20 PRZY SOSW NR 6 W ŁODZI.
.

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
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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)

155

0

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)

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE EDUKACJI I 
WYCHOWANIA OSÓB SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH 
ORAZ OSÓB PRACUJĄCYCH Z NIMI.
2. ZAPEWNIENIE CIĄGŁEJ I SYSTEMATYCZNEJ OPIEKI 
REHABILITACYJNEJ(W TYM TYFLOPEDAGOGICZNO-
PSYCHOLOGICZNEJ) OSOBOM Z PROBLEMAMI 
WZROKOWYMI I ICH RODZINOM

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: 85 60 Z

86 90 E

85 59 B

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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:

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) 326,462.68 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 325,425.09 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16,221.96 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,142.15 zł

960.00 zł

14,182.15 zł

0.00 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
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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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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: 325,173.30 zł 16,221.96 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:

323,294.64 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,877.92 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 16,221.96 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 MODERNIZACJA GABINETU OKULISTRYCZNEGI I ZAKUP SPRZĘTU DO BADAŃ 16,221.96 zł

1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 6, POMOC DZIECIOM 
NIEWIDOMYM, REHABILITACJA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH

211.60 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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)

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 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)

39.00 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 39.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 193,830.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 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 193,830.00 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

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

0.00 zł

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

521.05 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

0.00 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

0.00 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)

STOWARZYSZENIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW 
JEDYNIE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE. 
WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMÓW NIE JEST 
WYPŁACANE Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA MIESIĄC, 
STĄD NIE MOŻLIWOŚCI OBLICZENIA NAJWYŻSZEGO 
ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO.

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
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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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 Kwota

1 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZY I ŁÓDZKIEGO MODELU DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I 
WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

27,450.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 IMPREZA INTEGRACYJNA „DOTKNĄĆ, USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ … 16,525.00 zł

2 SZKOLENIE DLA 40 TYFLOPEDAGOGÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA 
NOTACJI BRAJLOWSKIEJ I ZASAD ADAPTACJI MATERIAŁÓW I GRAFIKI DLA 
UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH

16,670.00 zł

3 PROJEKT „UWIERZ W SIEBIE” 144,451.00 zł

4 PROJEKT „START” 99,917.00 zł

5 PROJEKT „KSZTAŁTY I DŹWIĘKI” 14,201.00 zł

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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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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

IZABELA SAKWA/ ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ/ 29.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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