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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAŃ

Gmina M. POZNAŃ Ulica GARBARY Nr domu 97 Nr lokalu 8

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-757 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618552278

Nr faksu E-mail 
sekretariat@kopd.poznan.
pl

Strona www www.kopd.poznan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63961222800000 6. Numer KRS 0000146124
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Jolanta Graczyk - Ogdem - Przewodnicząca TKOPD
Beata Kolska - Lach - członek zarządu
Elżbieta Sobkowiak - członek zarządu

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

Katarzyna Kledzik-Balicka - Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Ostrowska - członek
Izabela Bureń - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 
jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego 
systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie 
krzywdzeniu dzieci i jego skutkom.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

TKOPD realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną, 
edukacyjno-szkoleniową,
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie 
w życiu rodzinnym                        i społecznym,
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu 
ochrony praw dziecka,
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o 
prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi 
własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-
wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla 
dzieci i rodzin i inne,
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży,
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci 
niepełnosprawnych,
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
9. podejmuje wszelkie działania zmierzające do ochrony interesów 
dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

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

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 TKOPD organizował szkolenia, konferencje, seminaria oraz 
realizował następujące projekty:

1. Poznańska Poradnia Rodzinna 
Zakres działań: 
Zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych oraz dzieciom doznającym w rodzinie przemocy. Udzielanie 
informacji i konsultacji dotyczących możliwości szukania pomocy przez rodziny 
objęte kryzysem. Udzielanie konsultacji pracownikom instytucji pomocowych, 
inicjowanie i uczestniczenie w zespołach roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego d/s wsparcia osób doznających przemocy. Zorganizowanie 
seminarium podsumowującego pierwszy rok działania ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie opieki zastępczej dla pracowników Poradni TKOPD i 
pracowników MOPR, sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów, 
pracowników domów dziecka, rodzin zastępczych. Zapewnienie pomocy prawnej 
rodzicom biologicznym, zastępczym i adopcyjnym. Zorganizowanie warsztatu 
umiejętności wychowawczych dla rodziców „Stawiam na rodzinę” .

2. Rodzina na starcie
Zakres działań: 
Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowej opieki nad małym 
dzieckiem oraz promowania wzorów dobrego rodzicielstwa poprzez udzielanie 
telefonicznych (bezpłatna infolinia), e-mailowych konsultacji oraz 
specjalistycznych porad i wizyt domowych w naturalnym środowisku dziecka. 
Podnoszenie poziomu wiedzy i zakresu kompetencji osób pracujących w 
obszarze wspierania rodzin małych dzieci oraz udzielanie specjalistycznych 
konsultacji w ramach współpracy interdyscyplinarnej w obszarze profilaktyki 
krzywdzenia małych dzieci. Zorganizowanie seminarium „Zdrowe żywienie 
małych dzieci” dla rodziców i opiekunów małych dzieci (0-5 r.ż.), wychowawców, 
psychologów, nauczycieli, pedagogów i pracowników instytucji pomocowych. 
Zorganizowanie szkolenia „Identyfikowanie czynników ryzyka wpływających na 
problem krzywdzenia i zaniedbywania małych dzieci” dla specjalistów 
pracujących w obszarze wspierania rodzin małych dzieci. Zorganizowanie 
warsztatu dla rodziców i opiekunów małych dzieci „Bez klapsa. Jak z miłością i 
szacunkiem stawić dziecku granice”.

3. Daphne III "Taki mały a V.I.P." 
Zakres działań:
Tworzenie efektywnego systemu współpracy różnych instytucji, który by 
przeciwdziałał, wspierał bądź prowadził działania profilaktyczne względem 
dzieci, które są zagrożone bądź które doświadczają już zaniedbania i przemocy.

4. Przerwać zaklęty krąg 2012
Zakres działań: 
Działania terapeutyczne oraz pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy w 
rodzinie. Zorganizowanie grypy dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie oraz 
warsztatu dla rodziców „Moja rodzina”. Pomoc prawna dla członków rodzin z 
problemem alkoholowym 

5. Lepiej zapobiegać niż leczyć 
Zakres działań:
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Zorganizowanie szkoły dla rodziców "Wychowanie to wyzwanie" oraz warsztatu 
dla rodziców "Komunikacja w rodzinie". Przeszkolenie specjalistów poprzez 
przeprowadzenie dla nich warsztatu "Identyfikowanie czynników ryzyka". Wydruk 
drugiej edycji broszury "Zeszyt kuratora".

6. Dialog w rodzinie 2012 
Zakres działań:
Specjalistyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin w kryzysie oraz 
prowadzenie sesji mediacji rodzinnych.

7. Lepiej rozmawiać - Wielkopolska stawia na rodzinę 
Zakres działań: 
Prowadzenie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Przeprowadzenie 
warsztatu dla specjalistów "Ochrona więzi emcjonalnych dziecka z obojgiem 
rodziców" oraz szkolenia na mediatora - nowe umiejętności dla psychologów i 
pedagogów oraz nauczycieli. Zorganizowanie 2 seminariów dla pracowników 
placówek oświatowych "Jak przedszkole/szkoła może pomóc dzieciom, których 
rodzice się rozstają?"

8. Zespół informacyjno-konsultacyjny 2012 
Zakres działań:
Udzielanie konsultacji psychologicznych (osobiste, telefoniczne i e-mailowe), 
uczestniczenie w grupach roboczych. Opracowanie i wydruk ulotki do Niebieskiej 
Karty - B.

9. Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży 
Zakres działań:
Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży pt. " Pamiętajmy, o 
siebie dbajmy!", "Zapobiegamy uzależnieniom" i "Nie przegraj".

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

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

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

0Osoby 
fizyczne

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

0
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/ 88.99.Z. - pozostała pomoc społeczna 

2/ 85.60.Z. - działalność wspomagająca edukację

3/ 69.10.Z - działalność prawnicza

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: 88.99.Z

69.10.Z

85.60.Z

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

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

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

1/ 88.99.Z. - pozostała pomoc społeczna 

2/ 85.60.Z. - działalność wspomagająca edukację

3/ 69.10.Z - działalność prawnicza

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

88.99.Z

85.60.Z

69.10.Z

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

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

cały kraj

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)

1/ 88.99.Z. - pozostała pomoc społeczna 

2/ 85.59.B. - kształcenie ustawiczne osób dorosłych i pozostałe 
formy kształcenia

3/ 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza: wydawanie 
specjalistycznych broszur

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

88.99.Z

85.59.B

58.19.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

cały kraj

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) 714,227.38 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 15,437.76 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 44,658.82 zł

4. Przychody z działalności finansowej 8.71 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32,418.12 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 357,891.58 zł
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43,266.44 zł

0.00 zł

314,625.14 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 85,689.50 zł

120.00 zł

65,569.50 zł

20,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 110,675.78 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 15,993.93 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 15,993.93 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 32,418.13 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
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 657,203.04 zł 0.00 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:

548,416.97 zł 32,418.13 zł

15,437.75 zł 0.00 zł

28,664.89 zł

93,348.32 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

5.0 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)

4.3 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

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

0.00 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)
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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

20.00 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

5.00 osób

6.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

6.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

209,449.34 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,663.00 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 136,891.83 zł

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

7,760.00 zł

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

4,196.19 zł

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

1,699.00 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

3,516.27 zł
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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

8,510.00 zł

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

2,000.00 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

5,544.00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Poznańska Poradnia Rodzinna 100,000.00 zł

2 Przerwać zaklęty krąg 102,000.00 zł

3 Zespół informacyjno-konsultacyjny 10,000.00 zł

4 Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne 7,980.00 zł

5 Dialog w rodzinie 28,000.00 zł

6 Lepiej zapobiegać niż leczyć 20,000.00 zł

7 Lepiej rozmawiać - Wielkopolska stawia na rodzinę 30,000.00 zł

8 Taki mały a VIP 43,266.44 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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