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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica PŁOWIECKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-277 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618688444

Nr faksu 612224781 E-mail biuro@natak.pl Strona www www.natak.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63015960300000 6. Numer KRS 0000070098

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

Halina Maria 
Grzymisławska-Słowińska

Prezes TAK

Władysław Zacharczuk Zastępca Prezesa TAK

Grażyna Marta 
Grzegorczyk

Sekretarz TAK

Katarzyna Maria 
Durczewska- Pastok

Skarbnik TAK

Łukasz Urbański Członek Zarządu TAK

Ewa Teresa Kowańska Członek Zarządu TAK

Kazimierz Maciej 
Laurentowski

Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE NA TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia Na Tak jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na 
każdym etapie życia.
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 
intelektualną.
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Stowarzyszenia Na Tak są realizowane poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych (PKD 
85),
2. organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej dla osób 
niepełnosprawnych (PKD 87),
3. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej dla 
osób niepełnosprawnych (PKD 93), 
4. organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej dla osób 
niepełnosprawnych (PKD 79),
5. organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin 
(PKD 86),
6. organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin (PKD 94),
7. organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin 
(PKD 88),
8. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych (PKD 88),
9. prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz 
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej 
(PKD 88),
10. podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego 
środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych 
organizacji, placówek, instytucji (PKD 94),
11. prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób 
niepełnosprawnych (PKD 90),
12. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we 
wszystkich dziedzinach życia (PKD 94),
13. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do wspierania 
podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególnego 
wsparcia (PKD 88),
14. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie 
problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji 
pozarządowych (PKD 63),
15. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Irena Teresa Bartoszewska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Andrzej Paisert Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Róża Maria Augustyniak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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celów statutowych Stowarzyszenia (PKD 85),
16. inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi 
w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej (PKD 94).

W ramach Stowarzyszenia Na Tak prowadzone są placówki na rzecz dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
ruchową:
1. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”
2. Przedszkole Specjalne „Orzeszek”
3. Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek”
4. Społeczne Gimnazjum „Zakątek”
5. Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie”  
6. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”
7. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”
8. Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”
9. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON
10. Klub Integracji Społecznej
11. Galeria „tak”
12. Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych 
www.pion.pl

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom 
niepełnosprawnym z dysfunkcją intelektualną oraz ich rodzinom.
W 2014 roku Stowarzyszenie Na Tak kontynuowało działania podjęte w latach poprzednich, dotyczące: 

1. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA I ICH RODZIN:
Stowarzyszenie Na Tak w ramach działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej 
oraz rekreacyjnej i turystycznej zorganizowało:
A. 2 zimowiska dla 28 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
B. 5 wyjazdów wakacyjnych dla 167 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin,
C. regularne zajęcia na basenie dla 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
D. cotygodniowe zajęcia dla 4 grup tanecznych i 1 teatralnej:
- Promyk (grupa 16 dorosłych osób z zespołem Downa), 
- Impuls (grupa 12 osób-młodzieży z zespołem Downa), 
- Galimatias (grupa 16 dzieci z zespołem Downa w wieku szkolnym),
- Słoneczniki (grupa 11 dorosłych osób z zespołem Downa) oraz 
- grupa teatralna „Flesz -15 osób.
Grupy taneczne w 2014 roku m. in. brały udział w: 
VII Turnieju Tańca "O Złotą Nutkę" w Kościanie, 
XV Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci w Centrum Kultury Zamek, 
VI Wiosennym Przeglądzie Twórczości Scenicznej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 
Intelektualną "Życie jest piękne" w Gnieźnie, 
IX Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży Nasz Świat w Szamotułach.
występ podczas Gali World  Integration  Dance Festiwal 2014 w Tarnowie Podgórnym,
występ podczas obchodów Dnia Europy na Placu Wolności w Poznaniu.
Ponadto kontynuowana była współpraca z Oddziałem Wielkopolskich Olimpiad Specjalnych. W ramach 
Stowarzyszenia Na Tak działa Sekcja Olimpiad Specjalnych „REKINY”, która liczy 17 osób. Uczestnicy OS 
REKINY uprawiają takie dyscypliny sportu jak: pływanie, narciarstwo, łyżwiarstwo, judo, tenis ziemny, 
stołowy, jazda konna.Stowarzyszenie Na Tak w 2014 roku organizowało także imprezy rekreacyjne i 
integracyjne dla podopiecznych m. in.: zabawa karnawałowa w kubie Blue Note, piknik dla członków 
Stowarzyszenia Na Tak na Łęgach Dębińskich, VIII Wielkopolski Turniej Tenisa Stołowego w Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych, VII Mityng Pływacki Stowarzyszenia Na Tak na Termach Maltańskich.

2. DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ 
STOWARZYSZENIE:
A. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” obejmuje kompleksową opieką dzieci i 
młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i inną oraz ich rodziny. Zakres przeprowadzonych zajęć 
terapeutycznych obejmował zajęcia z psychologiem dziecięcym, logopedą, pedagogiem specjalnym i 
fizjoterapeutą. Rodzicom i opiekunom udzielane były porady psychologiczne, jak postępować z 
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dzieckiem niepełnosprawnym oraz jak rozwiązywać problemy wynikające z niepełnosprawności 
dziecka.Kompleksową pomoc w Poradni uzyskało w 2014 roku 189 dzieci i młodzieży z Poznania oraz 
okolic.

B. Przedszkole Specjalne „Orzeszek”w 2014 roku do przedszkola uczęszczało 18 dzieci ze znacznym i 
głębokim stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi schorzeniami 
neurologicznymi i genetycznymi – dziećmi leżącymi, niemówiącymi, wymagającymi karmienia i 
zabiegów pielęgnacyjnych. W przedszkolu prowadzone były codzienne indywidualne zajęcia 
fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i pedagogiczne. W 2014 r. Przedszkole Specjalne „Orzeszek” 
zorganizowało jeden wyjazd terapeutyczno-rekreacyjny dla 11 niepełnosprawnych dzieci w Wojnowie 
w dniach 28.06.-08.07.2014.

C. Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” i Społeczne Gimnazjum „Zakątek” – szkoły przeznaczone dla 
dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W roku 2014 do szkoły podstawowej uczęszczało 35 uczniów, 
w tym 6 uczniów nauczanych jest indywidualnie w domach, do gimnazjum 12 uczniów, w tym jedna 
uczennica nauczana jest indywidualnie w domu. Uczniami szkół są dzieci upośledzone umysłowo w 
stopniu znacznym i głębokim z niepełnosprawnością ruchową.Praca dydaktyczna w Społecznej Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum „Zakątek” opiera się na diagnozach i programach tworzonych indywidualnie 
dla każdego ucznia przez pedagoga specjalnego i rehabilitanta. Szkoła pracuje w trzech oddziałach po 
12 i 13 uczniów. W 2014 roku w ramach prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zakątek” zorganizowały: 7 dniowy 
obóz rekreacyjny w Wągrowcu dla 24 niepełnosprawnych uczniów z opiekunami w terminie 21.06.- 
27.06.2014; 5-dniowy pobyt na półkoloniach dla grupy 9 niepełnosprawnych dzieci podczas ferii 
zimowych, dwa 5 dniowe pobyty na półkoloniach dla grupy 16 niepełnosprawnych dzieci podczas 
wakacji letnich. Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zakątek” aktywnie inicjowała i realizowała 
działania zmierzające do integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 
we wszystkich dziedzinach życia. Zapraszano uczniów szkół masowych, rówieśników swoich 
podopiecznych na spotkania integracyjne. Wprowadzono indywidualne systemy komunikacji 
alternatywnej dla osób niemówiących, wykorzystywanych w czasie sytuacji życiowych jak zakupy, 
wizyta w kawiarni, kinie, na poczcie, w teatrze. Szkoła organizowała też działania umożliwiające udział 
uczniów w różnych formach życia społecznego i kulturalnego (bal karnawałowy, ogniska, wycieczki, 
koncerty).W roku 2014 wypracowano lepsze sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów oraz 
opracowano nowy wzór diagnoz rehabilitacyjnych i komunikacyjnych. Poszerzono partnerów 
komunikacyjnych większości uczniów.

D. Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie"Uczestnikami są osoby z dysfunkcjami intelektualnymi.W roku 
2014 w WTZ "Przylesie" prowadzono rehabilitację zawodową i społeczną 21 uczestników. Rehabilitacja 
była prowadzona w pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła, edukacji pro-zawodowej, w 
bloku zajęć edukacyjno-terapeutycznych, grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem i 
fizjoterapeutą.W ramach prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych WTZ Przylesie organizowało w 2014 zajęcia na basenie, na ściance wspinaczkowej, 
nordicwalking, kolarstwa, obóz wspinaczkowo – rekreacyjny. W ramach prowadzenia działalności w 
zakresie kultury i sztuki WTZ „Przylesie” przygotowano spektakl teatralny i zaprezentowano spektakl „A 
może Mrożek – emigranci” na scenie Teatru Nowego w czerwcu 2014 r., przygotowano stylizowaną 
sesję zdjęć Uczestników wg ich pomysłu i wystawę „Tafla” na terenie UAM w okresie kwiecień – 
grudzień 2014. Ponadto WTZ „Przylesie” inicjowano działania zmierzające do integracji i wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez trening aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, korzystanie z oferty miasta w sferze kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej.

E. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”w 2014 liczył 35 osób. Uczestnikami są dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną. Dominującą formą działalności placówki jest terapia w 
zakresie samodzielności i zaradności osobistej oraz aktywizacji zawodowej.W ramach działalności 
sportowej w 2014 roku WTZ „Krzemień”prowadził systematyczne treningi sekcji tenisa stołowego oraz 
drużyny bowlingowej i bocce, a także aktywnie pracował nad poprawą kondycji fizycznej w ramach 
zajęć na siłowni.W 2014 roku w ramach działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych WTZ 
„Krzemień” 3 grudnia 2014zorganizował świąteczną wystawę prac Uczestników zatytułowaną „Bez 
dopowiedzeń”, które zostały zaprezentowane Szkole Podstawowej „Łejery”. Dodatkowo odbyły się 4 
wewnętrzne wystawy prac uczestników warsztatu oraz 1 w Galerii „tak” w Poznaniu. Ponadto WTZ 
Krzemień zorganizował 5 tygodniowych treningów samodzielności dla 25 niepełnosprawnych 
intelektualnie uczestników warsztatu. 5 uczestników brało udział w systematycznych praktykach 
zawodowych w kawiarni Cofernik. 
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F. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” to dzienna placówka terapeutyczna prowadzona w 2014 
roku dla 21 dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami dodatkowymi. 
Zajęcia rozwijające i podtrzymujące potencjał Uczestników ŚDS „Kamyk” realizowanebyływ 
pracowniach terapeutycznych - gospodarstwa domowego, terapii manualnej, stymulacji 
polisensorycznej, usprawniania ruchowego.W ramach działań sportowych, rekreacyjnych i 
turystycznych w 2014 roku podopieczni ŚDS „Kamyk”uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii, wzięli 
udział w tygodniowym obozie letnim w Sianożętach. W 2014 roku ŚDS „Kamyk” prowadził rehabilitację 
społeczną w szczególności poprzez: trening samodzielności i zaradności życiowej, trening umiejętności 
społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening 
komunikacyjny.Podopieczni uczestniczyli w koncertach (Koncert Charytatywny zorganizowany przez 
Gimnazjum 58, koncert w klubie Blue Note, koncert jubileuszowy Stowarzyszenia Na Tak), akcjach 
społecznych (Dzień Przytulania – flashmob, Marsz Na Tak – przywitanie wiosny).Organizowane 
spotkania i wyjścia integracyjne umożliwiły podopiecznym aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

G. Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”to placówka mająca zapewniać całodobową opiekę osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną. Ważnym celem funkcjonowania Domu Krótkiego Pobytu jest 
pomoc opiekunom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie krótkoterminowej, całodobowej 
opieki nad osobą niepełnosprawną. W roku 2014 (w okresie od września do grudnia) Dom Krótkiego 
Pobytu „Poranek” działał jako placówka wsparcia dziennego, zapewniająca opiekę osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00 oraz w soboty 
od godz. 8.00 – 16.00. W ramach wsparcia dziennego realizowane były zajęcia grupowe: treningowe – 
przeznaczone zwłaszcza dla osób z umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej oraz zajęcia terapeutyczne. W ramach zajęć treningowych prowadzone były: treningi 
samodzielności, planowania oraz poruszania się po mieście. Zajęcia terapeutyczne odbywały się w 
ramach pracowni kulinarnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, terapii ręki.

H. Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON świadczy usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego, 
doradztwa psychologicznego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy oraz przygotowywania 
osób z niepełnosprawnością do poruszania się na otwartym rynku pracy zgodnie z zasadami 
zatrudnienia wspomaganego. AZW BIZON w 2014 roku realizowała projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej pt. „Kierunek: praca - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób 
niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z Wielkopolski”. W 2014 roku BIZON przeprowadził cykl spotkań 
indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, coachemoraz cykl warsztatów aktywizacji 
zawodowej oraz kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu odbyły się 
również treningi samodzielności/mieszkaniowe, w których wzięło udział 10 osób. W 2014 roku AZW 
BIZON objęła wsparciem 68 osób. Za pośrednictwem BIZON w 2014 roku: 8 osób znalazło zatrudnienie, 
5 osób ukończyło staże rehabilitacyjne (4-miesięczne), 11 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach 
zawodowych (m.in. szkolenia komputerowe, florystyczne, kurs rękodzieła artystycznego), 12 osób 
skorzystało ze wstępnych badań lekarza medycyny pracy, 7 osób przeszło szkolenie w zakresie BHP.

I. Klub Integracji Społecznej – w 2014 roku realizował swoje działania w ramach projektu „Aktywni w 
życiu i w pracy – kompleksowe usługi integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze 
specjalnymi schorzeniami”. Celem działań KIS było wsparcie osób niepełnosprawnych w 
usamodzielnianiu się w sferze społecznej i zawodowej. Powyższe działania realizowane były poprzez: 
coaching, warsztaty psychospołeczne i prozawodowe, treningi samodzielnego poruszania się po 
mieście, wyjazdowe treningi samodzielności, treningi mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, treningi 
pracy, praktyki zawodowe. W 2014 roku z pomocy KIS skorzystało 81 beneficjentów. Zatrudnienie 
znalazło 2 klientów projektu.

J. Galeria „tak” zajmuje się promocją i ochroną sztuki art brut organizując wystawy, realizując krajowe i 
międzynarodowe projekty, prezentację stałej kolekcji, organizację spotkań ze sztuką, wydawanie 
publikacji, prowadzenie badań nad art brutem. Galeria „tak” w 2014 w zakresie prowadzenia 
działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości 
osób niepełnosprawnych zorganizowała cykl wystaw w ramach projektu „Piękno w Pakiecie”:
Wystawy w  Galerii „tak”, Poznań :
// WYSTAWA: WILK, PIES I OWCA CAŁA // Wystawa Henryka Żarskiego.
Wystawa uznanego artysty, związanego od wielu lat z Galeria „tak”, w ramach INNEGO FESTIWALU, 
organizowanego przez BARAK KULTURY.
Wystawa czynna od:  06.11.2014.
// WYSTAWA: FAZA – KSIĘŻYCA/GODZINA 3.30 I 6.00 /DNIA 2.12.1980 ROKU // Wystawa Władysława 
Grygnego.
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Pierwsza indywidualna wystawa polskiego artysty outsider art, którego prace zostały niedawno 
odkryte.
Wystawa czynna od: 26.06.2014
// w ramach POZNAŃ GALLERY WEEKEND // 0-255// Wystawa Róży Smółki.
Wystawa powstała we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.
Wystawa czynna od: 06. 06.2014,
// WYSTAWA // Słońca_ Uśmiechu_ Kolorowe_ Kobieta Kapelusz_ Wiosna
czyli PIĘKNO W PAKIECIE // 2. Wystawa artystów związanych z galerią, tworzących w Otwartej 
Pracowni Galerii „tak” i WTZ „Krzemień”.
Wystawa czynna od 11.04.2014.
Wystawy zewnętrzne w Poznaniu i Wrocławiu :
// Wystawa: KURNIK
Wystawa prezentująca sztukę kobiet z udziałem artystki Galerii „tak” Justyny Matysiak.
Wystawa czynna od: 25 lipca 2014
Miejsce: AlerGia, Poznań
// w ramach FESTIWALU POZNAŃ DESIGNS DAYS // Wystawa Justyny Matysiak 
Wystawa czynna od: 30.05.-08.2014.
Miejsce: Galeria Pestka, Poznań
// WYSTAWA // PIĘKNO W PAKIECIE X 3 // Justyna Matysiak, Iwona Mysera i Mikołaj Ławniczak
Prezentacja czołowych artystów galerii „tak” we wrocławskiej Galerii ArtBrut / współpraca ze 
Stowarzyszeniem Świat Nadziei.
Wystawa w ramach NOCY MUZEÓW, WROCŁAW, 17.05.2014-02.06.2014.
W ramach projektu „Piękno w pakiecie”, dotyczącego sztuki art brut i jej kontekstów, odbyły się 
następujące spotkania/wykłady w Galerii „tak”:
W ramach CYKLU DZIWNE ZJAWISKA art brut / OUTSIDER ART:
// UKRYTE_OUTSIDER ART -  Spotkanie dnia:  23.05.2014
// OBSESJA_ OUTSIDER ART -  Spotkanie dnia: 26.06.2014.
Galeria „tak” brała udział w targach sztuki Outsider Art Fair w Paryżu. Od 2014 roku Galeria 
”tak”aktywnie prowadzi OTWARTĄ PRACOWNIĘ, stworzoną z myślą o twórcach outsider art. Działania 
pracowni polegają na udostępnieniu przestrzeni i środków malarskich artystom.

H. Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych jest portalem internetowym 
skierowanym do środowiska osób niepełnosprawnych oraz instytucji i społeczności związanych z 
zagadnieniem niepełnosprawności. W 2014 roku portal kontynuował działania informacyjne dotyczące 
działań organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów na rzecz osób z 
niepełnosprawnością. W ramach realizacji projektu „Rzetelna informacja zamiast dyskryminacji”, 
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dziennikarze portalu przygotowali i opublikowali siedemdziesiąt tekstów, wśród nich prezentujące 
specyficzne problemy różnych grup osób z niepełnosprawnościami, wywiady z OzN, które osiągnęły 
sukces w różnych dziedzinach życia, opisy dobrych praktyk wsparcia OzN oraz relacje z inkluzyjnych 
wydarzeń kulturalnych. Opublikowano także dwadzieścia artykułów o charakterze eksperckim, 
autorstwa pracowników naukowych – pedagogów, socjologów, psychologów etc. prezentujących w 
przystępny sposób mechanizmy zjawiska dyskryminacji oraz sposoby przeciwdziałania im. Na stronach 
portalu ukazało się ponadto dziesięć przekładów z anglojęzycznego archiwum Leeds University 
Disability Archive (opublikowanych zgodnie z zasadami udostępniania zasobów ww. archiwum). Teksty 
te prezentowały dobre praktyki m.in. w zakresie ochrony prawnej OzN, dostępnego transportu, czy 
inkluzyjnej edukacji seksualnej.

3. DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZMIANY SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ AKTYWIZACJI I 
INTEGRACJI CAŁEGO ŚRODOWISKA DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
• 2014-01-03 Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Tak wzięli udział w Spotkaniu Noworocznym 
organizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego.
• 2014-03-21 odbył się I Marsz Na Tak, czyli extra chromosomem witamy wiosnę, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Na Tak z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. W przemarszu ulicami 
Poznania wzięli udział podopieczni Stowarzyszenia oraz mieszkańcy miasta Poznania.
• 2014-04-03 odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Stowarzyszenia Na Tak – Domu Krótkiego 
Pobytu „Poranek” dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo. Placówka powstała dzięki 
środkom z Budżetu Obywatelskiego 2013.
• 2014-05-10 odbyła się III edycja Biegu Na Tak – Run of Spirit. W integracyjnej imprezie sportowej 
organizowanej przez Stowarzyszenie Na Tak wzięło udział 800 zawodników z kraju i zagranicy.
• 2014-06-09 podopieczni Stowarzyszenia Na Tak wzięli udział w VI edycji biegu Run of Spirit w Berlinie 
organizowanego przez Fundację Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe.
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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)

634

0

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)

Nie dotyczy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• 2014-09-10 po raz piąty odbył się Orange Day, czyli twórcza praca pracowników GSK w ramach 
wolontariatu pracowniczego dla Stowarzyszenia Na Tak.
• 2014-09-26 przedstawiciele Stowarzyszenia Na Tak wzięli udział w Gali Lodołamacze 2014. 
Stowarzyszenie Na Tak zajęło II miejsce w konkursie Lodołamacze 2014.
• 2014-09-29 odbyła się konferencja, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Poznaniu, poświęcona omówieniu wyników badania nt. Jakości życia dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Badania zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Na Tak na 
zlecenie ROPS w Poznaniu.
• 2014-10-01 odbył się koncert charytatywny inaugurujący kolejną edycję akcji Litr Paliwa Zamiast Piwa 
mającej na celu pozyskanie środków na dowóz podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak na rehabilitację.
• 2014-10-24-25 w ramach IV Spotkań Na Tak, organizowanych przez Stowarzyszenie Na Tak odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa "Rodzice a dorosłość", poświęcona zagadnieniu samodzielności 
i autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• 2014-10-26-29 przebywali z wizytą w Stowarzyszeniu Na Tak przedstawiciele belgijskiej organizacji 
Het Balanske. Spotkanie miało na celu ustalenie warunków współpracy przy realizacji europejskiego 
projektu Inclusion Through Communication. Organizacja Het Balanske zrzesza 300 wolontariuszy (100 
animatorów dla dzieci, 200 wolontariuszy dla dorosłych), 9 specjalistów. Zajmują się organizowaniem 
czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin. Rocznie mają pod opieką 650 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Są specjalistami od sal doświadczania świata.
• 2014-11-29 Stowarzyszenie Na Tak obchodziło Jubileusz 25-lecia. Uroczysta gala została 
zorganizowana w Auli Uniwersyteckiej im Adama Mickiewicza. Galę uświetnił koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem charyzmatycznego mjr Pawła Joksa.
Ponadto stowarzyszenie organizowało kampanie promujące pozytywny wizerunek osób 
niepełnosprawnych (m.in. Akademia Ludzi Pozytywnych) i kampanie informujące o działalności 
organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnością.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie 
działalności: 
rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, 
leczniczej i edukacyjnej 
dla osób 
niepełnosprawnych. 
W 2014 roku 
Stowarzyszenie Na Tak 
między innymi 
kontynuowało działania 
dotyczące: 
- kompleksowej 
działalności 
rehabilitacyjnej i 
terapeutycznej na rzecz 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, w 
szczególności Zespołem 
Downa i ich rodzin 
(m.in. rodzinny turnus 
rehabilitacyjny, obozy 
rehabilitacyjno-
usprawniające) 
- prowadzenia 
rehabilitacji leczniczej i 
poradnictwa dla dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością w 
Poradni Rozwojowej dla 
Dzieci i Młodzieży 
„Jaskółka”,
- rehabilitacji, terapii i 
edukacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
osób z wieloraką 
niepełnosprawnością i 
głębszym stopniem 
niepełnosprawności w 
Przedszkolu Specjalnym 
„Orzeszek”, Społecznej 
Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum „Zakątek”, 
Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Kamyk”.

94.99.Z

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

Organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych.
W 2014 roku 
Stowarzyszenie Na Tak 
prowadziło 
placówki/projekty:
- Agencja Zatrudnienia 
Wspomaganego BIZON: 
doradztwo i 

94.99.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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poradnictwo 
zawodowe, doradztwo 
psychologiczne, 
praktyki zawodowe, 
staże rehabilitacyjne, 
szkolenia zawodowe, 
treningi umiejętności 
zawodowych oraz 
treningi samodzielnego 
poruszania się po 
mieście, pomoc w 
aktywnym 
poszukiwaniu miejsc 
pracy oraz 
przygotowywanie osób 
z niepełnosprawnością 
do poruszania się na 
otwartym rynku pracy 
zgodnie z zasadami 
zatrudnienia 
wspomaganego,
- Klub Integracji 
Społecznej: coaching, 
warsztaty 
psychospołeczne i 
prozawodowe, treningi 
samodzielnego 
poruszania się po 
mieście, wyjazdowe 
treningi 
samodzielności, 
treningi mieszkaniowe, 
doradztwo zawodowe, 
treningi pracy, praktyki 
zawodowe. 
- Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Przylesie” - 
rehabilitacja zawodowa 
w pracowniach: 
gospodarstwa 
domowego, rękodzieła, 
edukacji pro-
zawodowej, w bloku 
zajęć edukacyjno-
terapeutycznych, 
treningach 
samodzielności, terapii 
zajęciowej, zajęciach 
praktycznych para-
zawodowych, terapii 
zachowań i emocji, 
treningach orientacji 
przestrzennej.
- Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”: 
pracownie rękodzieła 
artystycznego 
(ceramicznej i 
artterapii), 
gospodarstwa 
domowego, pracowni 
działań twórczych, 
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pracowni rozwijania 
umiejętności 
zawodowych i 
społecznych.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inicjowanie i 
realizowanie działań 
zmierzających do 
integracji i 
wyrównywania szans 
osób 
niepełnosprawnych w 
społeczeństwie we 
wszystkich dziedzinach 
życia
Powyższy cel statutowy 
realizowany był poprzez 
różnorodne działania 
mające na celu 
wspieranie potencjału a 
więc i szans osób 
niepełnosprawnych w 
życiu.
- wsparcie działalności 
artystów 
niepełnosprawnych i 
promocja sztuki art -
brut  w Galerii „tak”,
- działalność 
informacyjna dla osób 
niepełnosprawnych - 
Wielkopolski Portal 
Informacyjny Osób 
Niepełnosprawnych 
www.pion.pl;
- promocja Biegu Na 
Tak oraz udział w VI 
edycji biegu Run of 
Spirit w Berlinie 
organizowanego przez 
Fundację Evangelisches 
Johannesstift 
Behindertenhilfe;
- akcja społeczna Litr 
Paliwa Zamiast Piwa – 
wyrównywanie szans w 
dostępie do 
rehabilitacji 
(dofinansowanie 
dowozu na 
rehabilitację);
- międzynarodowa 
konferencja naukowa 
"Rodzice a dorosłość", 
poświęcona 
zagadnieniu 
samodzielności i 
autonomii dorosłych 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną;
- Akademia Ludzi 
Pozytywnych – 

94.99.Z
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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

kampania społeczna 
ukazująca ludzi 
niepełnosprawnych 
jako osoby aktywne, 
pełne pasji, kreatywne i 
potrafiące cieszyć się 
życiem i dawać siebie 
innym;
- I Marsz Na Tak, czyli 
extra chromosomem 
witamy wiosnę, 
zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Na Tak 
z okazji Światowego 
Dnia Osób z Zespołem 
Downa.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie 
działalności: 
rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, 
leczniczej i edukacyjnej 
dla osób 
niepełnosprawnych.
W 2014 roku 
Stowarzyszenie Na Tak 
w ramach działalności 
odpłatnej pobierało 
opłaty między innymi 
za następujące 
działania:
-  dodatkową 
rehabilitację dzieci z 
wieloraką sprzężoną 
niepełnosprawnością 
odbywającą się w 
prowadzonym przez 
stowarzyszenie 
Przedszkolu Specjalnym 
„Orzeszek”, 
- wyżywienie, 
półkolonie, pobyt w 
świetlicy, wycieczki 
oraz wyjazd na zieloną 
szkołę (obóz) uczniów 
Społecznej 
Podstawowej Szkoły i 
Gimnazjum „Zakątek”,
- rehabilitację, środki 
higieniczne, dowóz 
osób 
niepełnosprawnych do 
placówki oraz pobyt na 
obozie 
(zakwaterowanie i 
wyżywienie) osób z 
głębszą 
niepełnosprawnością 
intelektualną, 
uczestników 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Kamyk”.

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie 
działalności sportowej i 
rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych
W 2014 roku 
Stowarzyszenie Na Tak 
w ramach działalności 
odpłatnej:
-  prowadziło zajęcia 
doskonalenia i nauki 
pływania a także zajęcia 
rekreacyjne na 
basenach - opłaty osób 
korzystających 
przeznaczone były na 
pokrycie kosztów 
wynajmu torów 
basenowych,  
- organizowało imprezę 
integracyjno-sportową 
„Run of Spirit – Bieg Na 
Tak” – opłaty 
uczestników były 
przeznaczone na 
pokrycie kosztów 
organizacji biegu, m.in. 
na wynagrodzenia osób 
zajmujących się 
koordynacją biegu, 
telefony komórkowe, 
przejazdy, materiały 
programowe,
- organizowało obozy i 
kolonie dla osób z 
zespołem Downa - 
opłaty uczestników 
przeznaczane były na 
pokrycie kosztów 
pobytu – m.in. 
zakwaterowanie, 
wyżywienie, 
wynagrodzenie kadry, 
transport,
- organizowało zajęcia 
taneczne – opłaty 
uczestników były 
przeznaczone na 
pokrycie kosztów 
zatrudnienia 
instruktora tańca dla 
zespołów tanecznych

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych
W 2014 roku 
Stowarzyszenie w 
ramach działalności 
odpłatnej prowadziło 
działania w zakresie 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej dorosłych 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Opłaty 
pobierane od 
uczestników były 
przeznaczane na 
pokrycie kosztów 
związanych z:
- organizacją dowozu 
niesamodzielnych osób 
niepełnosprawnych do 
warsztatu terapii 
zajęciowej „Krzemień” 
- organizacją dowozu 
niesamodzielnych osób 
niepełnosprawnych do 
warsztatu terapii 
zajęciowej „Przylesie”
- organizacją 
kilkudniowych, 
wyjazdowych 
treningów 
samodzielności osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną (np. 
koszty zakwaterowania, 
wyżywienia, 
przejazdów).

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

72.20.z Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
W okresie od maja do września 2014 roku 
Stowarzyszenie Na Tak realizowało badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych na 
zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. Badania obejmowały diagnozę 
jakości życia dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
zamieszkujących województwo wielkopolskie w 
siedmiu obszarach: byt materialny, zdrowie, 
produktywność, bezpieczeństwo, zażyłość z 
bliskimi, przynależność społeczna i dobrostan 
emocjonalny. Analizom poddano również 
środowiskowe uwarunkowania jakości życia i 
poziom wsparcia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną przez realizatorów polityki 
społecznej mające wpływ na satysfakcję 
życiową. 
W rezultacie wieloaspektowych i 
kompleksowych badań realizowanych zgodnie z 
zasadą triangulacji (danych, badaczy, metod) 
powstał 279-stronicowy raport. Poza 
dostarczeniem wiedzy na temat jakości życia 
dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną zamieszkujących województwo 
wielkopolskie, wyniki badań posłużyły 
wypracowaniu rekomendacji dla realizatorów 
polityki społecznej dotyczących zmian i 
planowaniu procesów poprawy jakości życia 
niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców 
Wielkopolski.

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza 
siecią sklepową, straganami i targowiskami. 
W 2014 roku stowarzyszenie prowadziło 
sprzedaż detaliczną kartek okolicznościowych 
(świątecznych i innych), kalendarzy książkowych 
pt. „Akademia Ludzi Pozytywnych” na rok 2014, 
broszur konferencyjnych w ramach cyklu 
„Spotkania Na Tak”, książek oraz prac 
plastycznych wykonanych przez osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną 
(podopiecznych stowarzyszenia). Sprzedaż była 
prowadzona poprzez portal Allegro, w siedzibie 
stowarzyszenia i siedzibach placówek 
stowarzyszenia oraz podczas imprez 
organizowanych przez stowarzyszenie – 
konferencji, imprez integracyjnych i sportowych 
, wystaw i kiermaszów.
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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) 9,675,572.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,983,551.75 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 247,224.82 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 148,432.63 zł

d) Przychody finansowe 8,164.43 zł

e) Pozostałe przychody 288,198.63 zł

595,217.36 zł

199,375.00 zł

3,994,240.85 zł

1,649,370.95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,008,565.71 zł

6,635.00 zł

422,902.77 zł

532,786.61 zł

16,434.40 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)

73.11.Z Działalność agencji reklamowych. 
W 2014 Stowarzyszenie Na Tak prowadziło 
działalność promocyjno-reklamową polegającą 
głównie na eksponowaniu materiałów 
promocyjnych i reklamowych (np. logotyp, opis 
działalności, baner, stand- up, baner 
internetowy, artykuł sponsorowany) w 
materiałach stowarzyszenia (np. broszury, 
foldery, ulotki, koszulki), podczas imprez 
organizowanych przez stowarzyszenie, w tym: 
wystaw artystycznych, kiermaszów, konferencji, 
imprez integracyjnych i sportowych oraz na 
stronach internetowych stowarzyszenia, w tym 
www.stowarzyszenienatak.pl, natak.pl, 
litrpaliwa.pl, www.pion.pl.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 830,136.03 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6,438,204.16 zł
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27,206.93 zł

2,600.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,398,666.36 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 790,050.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -27.57 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 25,648.79 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 230,543.41 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,185,574.90 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: 8,850,672.21 zł 729,407.00 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

8,193,501.58 zł 729,407.00 zł

247,252.39 zł 0.00 zł

122,783.84 zł

7,537.49 zł

258,139.49 zł

21,457.42 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa i ich rodzin 48,791.34 zł

2 działanie specjalistycznych placówek terapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie 697,506.37 zł

3 działania zmierzające do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji i integracji 
całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosparwnych

439,277.19 zł

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

238,126.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 25,648.79 zł
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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)

141.0 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)

122.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

168.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

813,711.00 zł
3,782.36 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

75.00 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

11.00 osób

64.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5,061,843.22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,625,728.74 zł

3,530,882.06 zł

- nagrody

- premie

62,027.15 zł

696,236.21 zł

- inne świadczenia 336,583.32 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 436,114.48 zł

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

4,997,784.76 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 34,998.41 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,962,786.35 zł

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

64,058.46 zł

53.00 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

53.00 osób

13.00 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

0.00 osób

13.00 osób

Druk: MPiPS 19



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)

0.00 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)

421,820.27 zł

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

0.00 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

8,742.78 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Run of Spirit–Bieg Na Tak Organizacja imprezy sportowej 
Run of Spirit - Bieg Na Tak, 
promocja idei sportu 
dostępnego dla wszystkich, 
promocja aktywnego stylu 
życia.

Urząd Miasta Poznania 3,500.00 zł

2 Sztafeta umiejętności – 
innowacyjny, systemowy, 
wielopłaszczyznowy 
program szkoleniowy 
wyrównujący szanse 
społeczne i zawodowe 
mieszkańców Wielkopolski z 
niepełnosprawnościami.

Organizacja szkoleń, kursów, 
warsztatów dla rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu

48,253.43 zł

3 Tu uzyskasz pomoc 2 Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.

Urząd Miasta Poznania 40,000.00 zł

4 Prowadzenie niepublicznego 
przedszkola specjalnego.

Prowadzenie niepublicznego 
przedszkola specjalnego dla 
dzieci z głęboką, złożoną 
niepełnosprawnością

Urząd Miasta Poznania 814,130.49 zł

5 Prowadzenie niepublicznego 
przedszkola specjalnego
Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju.

Prowadzenie niepublicznego 
przedszkola specjalnego,
Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju.

Urząd Miasta Poznania 68,589.18 zł

6 Działalność Społecznej 
Szkoły Podstawowej 
„Zakątek”

Prowadzenie działalności z 
zakresu edukacji i terapii na 
poziomie szkoły podstawowej 
dostosowanej do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Poznania 1,875,910.04 zł

7 Działalność Społecznego 
Gimnazjum „Zakątek”

Prowadzenie działalności z 
zakresu edukacji i terapii na 
poziomie gimnazjum 
dostosowanej do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych.

Urząd Miasta Poznania 480,966.86 zł

8 Dofinansowanie kosztów 
działalności WTZ "Przylesie" 
w Poznaniu.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Przylesie".

Prezydent Miasta Poznania/ 
reprezentowany przez dyrektora 
MOPR Poznań

310,716.00 zł

9 Dofinansowanie bieżącej 
działalności WTZ „Przylesie”.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Przylesie".

Urząd Miasta Poznania. 34,524.00 zł

10 Dofinansowanie rocznych 
środków na działalność WTZ 
„Krzemień”.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”.

Prezydent Miasta Poznania/ 
reprezentowany przez dyrektora 
MOPR Poznań

517,860.00 zł

11 Dofinansowanie realizacji 
zadania publicznego 
polegającego na 
prowadzeniu Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
„Krzemień”.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”.

Urząd Miasta Poznania 57,540.00 zł
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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)

12 Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Kamyk” – 
wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
głębszym ze sprzężonymi 
zaburzeniami.
Rodzaj zadania publicznego: 
Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób.

Pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia placówki. Remont 
piwnicy i naprawa windy.

Urząd Miasta Poznania. 242,235.44 zł

13 Rehabilitacja i terapia osób z 
wieloraką, złożoną 
niepełnosprawnością.
Rodzaj zadania publicznego: 
Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: 
Prowadzenie działań 
służących poprawie stanu 
fizycznego i psychicznego 
osób niepełnosprawnych, 
miedzy innymi poprzez 
warsztaty, spotkania 
terapeutyczne, działania 
profilaktyczne, 
usprawniające i 
rehabilitacyjne.

Nabycie kompetencji z zakresu 
komunikacji (indywidualna 
terapia pedagogiczna), Nabycie 
kompetencji społecznych i 
interpersonalnych (grupowe 
zajęcia integracyjne), 
specjalistyczna opieka podczas 
przemieszczania.

Urząd Miasta Poznania. 20,000.00 zł

14 Dom Krótkiego Pobytu dla 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i Ruchowo.

Zapewnienie krótkoterminowej, 
specjalistycznej, dostosowanej, 
całodobowej opieki nad 
dzieckiem lub dorosłą osobą 
niepełnosprawną.

Urząd Miasta Poznania 247,866.00 zł

15 Kierunek: praca – 
kompleksowe wsparcie 
społeczno – zawodowe osób 
niepełnosprawnych w wieku 
15-30 lat z Wielkopolski.

Aktywizacja społeczno – 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu.

545,415.55 zł

16 Aktywni w życiu i w pracy – 
kompleksowe usługi 
integracji społecznej i 
zawodowej dla osób 
niepełnosprawnych ze 
specjalnymi schorzeniami.

Coaching dla Osób 
Niepełnosprawnych, warsztaty 
psychospołeczne, treningi 
samodzielności, zatrudnienie 
wspomagane.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu.

49,801.81 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz 
odwożenie po zajęciach do domu.

Urząd Miasta Poznania 192,162.24 zł

2 Zadanie inwestycyjne nr ZSS/ZSS/40; Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa budynku mieszkalno – usługowego znajdującego 
się przy ul. Płowieckiej 15 w Poznaniu” (Wykonanie robót 
konstrukcyjno -budowlanych, sanitarnych i elektrycznych).

Urząd Miasta Poznania 48,190.00 zł

3 Zadanie inwestycyjne nr ZSS/ZSS/40; Zakup łóżek szpitalnych z 
materacem.

Urząd Miasta Poznania 14,800.00 zł

4 Zadanie inwestycyjne nr ZSS/ZSS/40; Szafy kuchenne (sprzęt 
kuchenny, agd, zlewozmywak dwukomorowy, lodówka, 
zmywarka, piekarnik, kuchenka indukcyjna).

Urząd Miasta Poznania 14,600.00 zł

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

1 Działania na rzecz poprawy 
jakości życia osób 
długotrwale, przewlekle 
chorych oraz osób 
niepełnosprawnych. 
Wyjazdy rekreacyjno – 
usamodzielniające Na Tak 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

Ogólna poprawa sprawności 
psychofizycznej, nabywanie 
zdolności radzenia sobie z 
czynnościami 
samoobsługowymi, rozwijanie 
umiejętności społecznych osób 
niepełnosprawnych, rekreacja.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 24,200.00 zł

2 Run of Spirit–Bieg Na Tak. Organizacja imprezy sportowej 
Run of Spirit - Bieg Na Tak.
Aktywizacja osób 
niepełnosprawnych, integracja 
przez sport, promocja 
zdrowego stylu życia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

35,640.00 zł

3 Rehabilitacja i terapia osób z 
wieloraką, złożoną 
niepełnosprawnością.

Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

459,982.89 zł

4 TU UZYSKASZ POMOC 2 Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, 
zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

224,139.38 zł

5 Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w ośrodku 
dziennym.

Rehabilitacja lecznicza. Narodowy Fundusz Zdrowia 163,463.30 zł

6 Rzetelna informacja zamiast 
dyskryminacji.

Opracowywanie, wydawanie 
publikacji na temat tematyki 
niepełnosprawności, 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
informacji i specjalistycznych 
usług.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

52,779.25 zł
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Magdalena 
Garbowska/13.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

5 Zadanie inwestycyjne nr ZSS/ZSS/40; Zakup i montaż 
podnośników sufitowych

Urząd Miasta Poznania 38,016.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 2

3 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 2

4 Urząd Miasta Poznania 1
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