
Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) I
Ministerstwo Pracy

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
i Polityki Społecznej organizacji pożytku publicznego

I
za rok 2012

I

hi Fonnularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
,/ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

V We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
V We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie infonnacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
"

(wypełnia MPiPSj - f.

I. Dane organizacji pożytku publicznego l'

1. Nazwa organizacji
FUNDACJA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH HUSAR

2. Adres siedziby i dane Kraj Województwo Powiat

kontaktowe POLSKA ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

SZCZECIN CZWÓJDZIŃSKIEGO 5
Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu

SZCZECIN 70-893 SZCZECIN P517392265
Nr faksu E-mail Strona www

fundacja.hussar@gmail.com www.hussar.szczecin.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze ~0.09.2008r
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji p5.05.2010r
pożytku publicznego

5. Numer REGON ~20578263 16. Numer KRS
000314744

9l"uanlz;scja PUlytlm ~Iłllllclł!ego
Nr KRS 0000314744 f'undacja Niezależnego
tycia Osób Niepelnosprawnych Hussar w Szczeo,;',e
Bank BGŻ. 782030 0045 1110 8000 0158 3,90
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Fundacja Niezależnego tycia
Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

70-893 SZCZECIN, ul. Czwójdzińskiego 5
tel. 0517392265

REGON: 320578263 N/P: 955-22-44-383
KRS: 0000314744
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" -

7. Skład organu zarządzającego organizacji Tomasz Rabiński-Prezes Zarządu
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji

Marta Joanna Murawska -Vice-Prezes Zarządu

Alicja Waluchowska -Skarbnik

-)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Urszula Wąsik-Przewodnicząca Rady Fundacji

rena Waligórska - Vice - Przewodnicząca Rady Fundacji

rena Fogt-Czlonek Rady Fundacji

.
-)

art.9 Celem działalności Fundacji jest inicjowanie i popieranie wszelkich form
niezależnego życia osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

.udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym
?przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym
3.powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei
niezależnego życia osób Niepełnosprawnych
4.inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia Osobom
Niepełnosprawnym S.Wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej
5.Prowadzenie opieki domowej
7.Tworzenie i prowadzenie form opieki stacjonarnej
B.Udzielanie wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów
~.Tworzenie i prowadzenie form mieszkalnictwa chronionego
~O.Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej
~ 1.Poradnictwo zawodowe, społeczne i rodzinne
~2.0rganizowanie ośrodków ,warsztatów i obozów szkoleniowych mający na
pelu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych i
~,..h ,nfi .•in IIIh 1':!. n'''7 inn.,.

art.tu
~.Budowę systemu transportu umożliwiającego udostępnianie Osobom
Niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się
~.Udostępnianie usług Osobistego Asystenta i promocji w tym zakresie
~.Organizowanie szkoleń: zawodowych i rozwojowych Osób Niepełnosprawnych
praz asystentów i opiekunów
~.Organizowanie szkoleń pracodawców związanych z zatrudnianiem Osób
Niepełnosprawnych
~.Organizowanie sympozjów dotyczących pomocy dla Osób Niepełnosprawnych
~.Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych w oparciu o
programy Unii Europejskiej
ił.Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie sytuacji Osób

J

statutowych Niepełnosprawnych oraz spraw związanych z ułatwianiem im życia codziennego,
I;v tym zawodowego - w oparciu o programy Unii Europejskiej
~.Pozyskiwanie środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
Niepełnosprawnych objętych opieka Fundacji
9.Nieodpłatne użyczanie Osobom Niepełnosprawnym objętych opieka Fundacji
sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków terapeutycznych i
ehabilitacyjnych

dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z urzędami administracji
państwowej i samorządowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz
nnymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także środkami masowego przekazu

-undac]a Niezależnego Życia
Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

70,893 SZCZECIN. ul. Czwójdzińskiego 5
tel. 0517392265

REGON' 320578263 NIP: 955-22-44-383
KRS: 0000314744

flank BGt 7820300045 1110000001583390

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

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

~1!"9anlztłcjl'lPożytkI! PUbliczHego
'~r KRS 0000314744 Fundacja Niezależnego
ć)'cia Osób Niepelnosprawnych Hussar VI Szczecinie
bank BGż: 782030 0045 1110 0000 0158 3390
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnyc

-)

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 2. promocji i organizacji wolontariatu;
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w ert. 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)

3. (-)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Daj z siebie 1% - akcja promocyjna CH Galaxy
Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2012
Wolontariat Fundacji
Raport z chodników "Czy wózkowicz może w Szczecinie studiować prawo"
R-aport Dworzec Główny w Szczecinie
Pilotażowe szkolenie kierowców MZK .Pasażer o ograniczonej mobilności"
Emocje Muzyką Naszej Duszy - letnie warsztaty
Przewóz Osób Niepełnosprawnych
Działalność strony internetowej www.hussar.szczecin.pl
Spotkanie opłatkowe w wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie
Fundacja nie ponosi odrębnych kosztów na reklamę ponieważ mieści się to w kosztach działalności strony
ntemetowej i serwera oraz wynajmie stoiska na corocznych spotkaniach organizacjach pozarządowych .Pod
Platanami". W roku 2012 koszty reklamy wyniosły:429,75 zł.

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

fv1iasto i Gmina Szczecin

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 O tak

ffi nie

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

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

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

-)
-)

Of'IJ~nllNcj/! POłytku PUłJIiCZi~8g0
Nr KRS 0000314744 Fundacja Niezależnego
Zycia Osób Niepelnosprawnych Hussar VI Szczecinie
Bank BGŻ: 782030 OG45 1110 0000 0158 3390
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uncacja Niezależnego Lycla
Osób lIliepełnosprawnych HUSSAR
"I).~"-;SZCZECIN, ul. Czwójdzińskiego 5

lei 0517392265
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji Osoby 1
fizyczne

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

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

.DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA,

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności ?POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATETROWANIA DLA OSÓB
pożytku publicznego NIEPEŁNOSPRAWYCH,
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 3.POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKO 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 główne!Jo
przedmiotu działalności)

Kod PKO: 8690A

Kod PKO: 8810Z

Kod PKO: 8559B

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku GMINA SZCZECIN

publicznego

(Należy wskazać np. "gmina", .powiat", "województwo', PMINA SZCZECIN
"cały kraj", "zagranica")

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

1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego D tak

ffi nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
-)publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKO 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 PKO: 1(-)

Uruanlzlilcjl POŻlltl(U PUllUCliOglli
Nr KRS 0000314744 Fundacja Niezależnego
Życia Osób Niepeinosprawnych Hussar VI Szczecinie
Bank BGŻ: 782030 0045 1110 0000 0158 3390
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Fundacja Niezależnego Życia
Osób Niepełnosprawnych HUSSAR
70-893 SZCZECIN, ul. Czwójdzińskiego 5

tel. 0517392265
REGON: 320578263 NIP: 955-22-44-383

KRS: 0000314744
Bank BGŻ. 7820300045 1110000001583390



3. Zasięg
organizację
publicznego

prowadzonej przez
działalności pożytku_)

terytorialny
odpłatnej

(Nalety wskazać np. .gmina", "powiat", .województwo·,
.całY kraj", .zaaranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą D tak

ffi nie

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Nalety podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKO )
2007 odpowiadającegolych tej działalności. JeŚli-
organizacja prowadzi więcej nit 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKO, nalety podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksyma/nie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKO: -)

Kod PKO: (-)

(-)Kod PKO:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

(Na/ety wskazać np.• gmina", "powiat~ "województwo",
"cały kraj", .zagranica")

-)

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Infonnacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników I zysków
i strat 18620 00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 00, 00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 00, 00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 00, 00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 61 00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5750, 00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
00, 00 zł

9l'lialłll~cjił Pożytku PUblicznłlgO
Nr KRS 0000314744 Fundacja Niezaleinego
Zycia Osób Niepelncsprawnych Hussar VI Szczecinie
Bank BGŻ: 782030 0045 1110 0000 0158 3390
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Fundacja Niezależnego Życia
Osób Niepełnosprawnych HUSSAR
70-893 SZCZECIN, ul. Czwójdzińskiego 6

tel. 0517392265
REGON' 320578263 NIP: 955-22-44-383
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w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 00, 00 zł

b) ze środków budżetu państwa 00, 00 zł
"

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 00, 00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych 00, 00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 672, 00 zł
w a) ze składek członkowskichtym: 00, 00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 672, 00 zł

c) z darowizn od osób prawnych 00, 00 zł-
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 00, 00 zł

e) ze spadków, zapisów . 00, 00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych) 00, 00 zł

g) z nawiązek sądowych 00, 00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych 00, 00 zł

8. Z innych źródeł 12137 00 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 00, 00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 00, 00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 00, 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 7279 00 Zł
w poprzednich okresach sprawozdawczych .-/~

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem 102 00 zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 ~potkanie Szczecińskich. O.P.P Pod Plantami 30 00 zł

2 ~oszt transportu osób Niepełnosprawnych na warsztaty 72 00 zł

3 O 00 zł

Ql'uanizlQcj!ł PUlytke Piłl.!!iCliiJfl!JO
Nr KRS 0000314744 Fundacja Nielależn~go
Życia Osób Niepelnosprawnych Hussar w szczecae
Bank BGŻ: 782030 0045 1110 0000 0158 3390
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Fundacja Niezależnego ŻyciiiI
Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

70-893 SZCZECIN. ul. Czwójdzińskiego 5
tel. 0517392265

REGON 320578263 NIP: 955-22-44-383
KRS: 0000314744
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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

1 (-) 00, 00 zł

2 -) 00, 00 zł

3 -) 00, 00 zł

4 -) 00, 00 zł

W tym:
wysokość
kosztów

-finansowana
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: z 1% podatku

dochodowego
od osób

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: -2078, 00 zł 00, 00 zł-
w a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 102 00 zł 102 00 zł

tym: oubliczneoo

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 00, 00 zł 00, 00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 00, 00 zł o
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 1976 00 zł 00, 00 zł
świadczenia, arnortvzacii
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej O 00 zł 00, 00 zł
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodoweao od osób fizycznych

f) pozostałe koszty ogółem: 00, 00 zł 00, 00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym ,,
li 'I, ,."

1. Organizacja korzystała z następujących x z podatku dochodowego od osób prawnych
7wnlni",ń

X z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

x z opłaty skarbowej

X z opłat sądowych

z innych zwolnień -> jakich? (-)
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania ffi tak
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)

nie

OrUBfilZficjl! Pożytku PUbIlCli!B!łO
Nr . KRS 0000314744 Fundacja Niezależnego
Życia Osob Niepelnosprawnych Hussar w Szczecinie
Bank BGZ: 782030 OC>45 1110 0000 0158 3390
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych własność
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:

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

x użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

1~~J~~~QlJelOrganiZaCji~OŻ~~~~'l'blifZ~~~~O w okresie sprawozdawczym·' '!,., • , '}:i;;;t~;~,~:,fr-~~~;;~~~~:~~, "'.i!!.
'#;;;" 'o; '" dh, ~ i' "~~t'!1~'1': '(" 1'1 'li: ,'I) s, ,,{fi' '''''''' ,i;;;:

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
. O osób

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

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

(Aby określić przeciętne zatrudnienie, nalety zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
O etatów

w poszczególnYCh miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi częec! etatu, np. 0,5
w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik Wpisaćz dokładnością do 1miejsca po przecinku)

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków D tak

~nie
"

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku (-) osób fizycznych
obrotoweao

(-) osób prawnych

3. Zmiana członkostwa w organizacji organizacja pozyskała (-)
członków

organizacja straciła (-)
członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przeż wolontariuszy IRItak
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności potytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezaletnie' od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczace usluai na oodstawie umowv cvwnnoorewnet czv orzedstawiciele władz oraanizaciii

D nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy
niż 30 dni O osób
(Katdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezaletnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w a) członkowie organizacjitym:
o osób

b) pracownicy organizacji o osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
O osób

d) członkowie organu zarządzającego O osób

e) inne osoby O osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni 10 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczvm)
W a) członkowie organizacji O osób
tym:

b) pracownicy organizacji O osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej O osób

d) członkowie organu zarządzającego 3 osób

e) inne osoby 7 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (,

r: '".
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym 00, 00 zł

w a) z tytułu umów o pracę 00, 00 zł
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 00, 00 zł

nagrody 00, 00 zł

premie 00, 00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 00, 00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 00, 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 00, 00 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 00, 00 zł
ltvm

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 00, 00 zł

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

00, 00 złgospodarczą organizacji

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 00, 00 zł
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 00, OOzł
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 00, 00 zł
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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00, 00 zł

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

00, 00 zł

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

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

00, 00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

ffi nie

o tak

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 00, 00 zł

[&] nie

'O tak

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

Lp. Nazwa zadania Kwota

-) 00, 00 zł

2 -) 00, 00 zł

3 -) 00, 00 zł

4 -) 00, 00 zł

5 -) 00, 00 zł

O tak

[&] nie

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

Lp. Nazwa zadania Kwota

-) 00, 00 zł

2 -) 00, 00 zł

3 -) 00, 00 zł
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IX. :lnform ••clCi1dotycząca ~alizowanych przez organjzację pożytku publi~znego zamówięó publioznych"
w okresie s~rawozdawczym, . .

1.W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

Ile nie

o tak

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

Lp. Nazwa zamówienia Kwota

1 -) 00, 00 zł

2 -) 00, 00 zł

3 -) 00, 00 zł

4 -) 00, 00 zł

.
5 -) 00, 00 zł

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

% udziałów
lub akcji

w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp. Nazwa spółki

1 -) -)

2 -) -)

3 -) -)

Siedziba spółki

(-)% (-)%

(-)% -)%

(-)% -)%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1 -)

2 -)

3 -)

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

Lp. Przedmiot kontroli Organ kontrolujący
Data zakończenia

kontroli

1 -) -)
-)

2 -) -)
-)

3 -) -)
-)

4 -) -)
-)
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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 późnozm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku O tak
nubliczneqo(Dz. U. Nr 285, poz.2852)

ffi nie

5. Dodatkoweinformacje

(Należy wpisat w poniższe pole inne informacje. którymi organizacja chciałaby podzielit się z opinią publiczną)

Fundacja jest instytucją non profit, działającą całkowicie społecznie, nie zatrudnia pracowników. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacje prowadzą osoby niepełnosprawne, wykorzystując techniki pracy zdalnej. Wszystkie działania Fundacji w okresie objętym
sprawozdaniem były prowadzone, jako działalność nieodpłatna Fundacja oparta jest na zasadzie samopocy

Sporządziłfa
Imię i nazwisko

Funkcja

Podpis Data wypełnienia
O . Fundacja Niezależne ż. sprawozdania

Bób N,epe/nosprawnych /'/oSi:R y ~ ..
PREZES ZAf!ZĄDt1 w zczecm,ę \ () <J P1,7 ~"1,/1
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. .~ Fn cJa flfeza~ine9 Źycia

Osob N.epe/n ~~raw;Y~h HUSS ~ SzczecInie

ar Muray,M~

Miejsce na pieczęć organizacji. jeśli
organizacja posiada pieczęć , .
Fundacja Niezależnego Zyc.a

Osób Niepeinosprawnych HUSSAR

70-893 SZCZECIN. ul. Czwójdzińskiego
tel. 0517392265

REGON: 32057826:l N/P: 955-22-44-38
KRS: 0000314744

Bank BGt 7820300045111000000158 90

Tomasz Rabiński Prezes

Marta Murawska Vice-prezes

Alicia Waluchowska Skarbnik

Fundacja Niez / . .
Osób Niepelnospra ~ eznego Zycia
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