
Ministerstwo Pracy
i PolitykiSpołecznej

Roczne sprawozda n ie merytoryc ane z d ziała| n ości
organizacii pożytku pub|iczneBo

za rok 2013

o Formulon należy wypełnić w języku polskim;
. sprawozdawca wypełnio tylko przeznoczone dlo niego białe pola;
. W trokcie wypełnianio formulorza istnieje możliwość dodawanio wierszy oraz zawijanio tekstów w poloch;
. We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informocje, noleży wstowić pojedynczy znak myślniko (_)'

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-09

|. Dane organizacji pożytku pub|icznego

1. Nazwa organizacji FUNDACJA L'ARCHE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo MAŁoPoL5K|E Powiat WIELICKI

Gmina WIELICZKA Ulica Nr domu 336 Nr lokalu

Miejscowość Śleoztuowtcg Kod pocztowy 32-020 POCZTA WIELICZKA Nr te|efonu 51036724Ą

Nr faksu E-mail
f un dacj a @ | a rche. org. pl

Strona www www.larche.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Łft .Ąo. Ąfr l
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego 2004-05-11

5. Numer REGON 003902s0700000 6. Numer KRS 00000s4452

7' Skład organu zarządzającego organizacji

lNdlpżv wniśdć imirnn. na?wiśkd rrn, infnrmf,riP n fi/nkcii

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

De Doliwa Zie|iński
Wojciech Aleksander

Członek Zarządu TAK

Andrzej Krzysztof Nowotny Członek Zarzqdu TAK

Ierzy Paweł Heyde| Członek Zarządu TAK

Robert Stanisław śmigieI Przewodniczący Zarzqdu
Fundacji

TAK

Bojana Beata Bujwid
Sadowska

Członek Zarzqdu TAK

Maciej Przyślewicz Członek Zarządu TAK

Wojciech Frontczak Członek Zarzqdu TAK

Magdalena Anna KotowskaCzłonek Zarzqdu TAK

Dariusz Piotr Grzegorek Członek Zarządu TAK
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8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacii

(Należy wpisać imiona, nazwisko oraz informocje o funkcji
pe]nionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Ce|em Fundacji jest świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnościq
intelektualną, W szczególności poprzez zakładanie i utrzymywanie
ośrodków umożliwiajacych życie We wspó|nocie o charakterze rodzinnym,
rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy

stosownej do ich moż|iwości oraz ochronę i promocję zdrowia po|egajaca
na organizowaniu opieki medycznej i rehabiIitacji osób z
niepełnosprawnościq inte|ektuaInq - w oparciu o zasady Karty tJArche.

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstowie statutu orgonizocji)

Fundacja rea|izuje swój ce| poprzez :
1' Tworzenie i utrzymywanie niewie|kich domów - wspó|not Ępu
rodzinnego, skupiajqcych osoby z niepe|nosprawnościq, asystentów i
wolontariuszy.
2. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu.
3. organizowanie Warsztatów pracy.
4. Może prowadzić działa|ności gospodarczej w kraju i zagranicq'
5. Rehabil itację i współpracę ze specja|istami (m.in. |ekarz, psycho|og,

6. Budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami,
organizacjami a także kontakty ze środowiskiem sqsiedzkim.
7. Tworzenie kręgu przyjaciół.
8' oddziaĘwanie na opinię pub|icznq poprzez ukazywanie wartości i
godności osoby niepełnosprawnej (m.in. poprzez kampanie informacyjno.
promocyjne),
9. Współpracę z innymi insĘtucjami prowadzqrymi działaIność zbieżną z
celami Fundacji.
10. Działalność edukacyjno - szko|eniowa i usługi doradcze zwiqzane
prob|emowo z obszarami zainteresowań Fundacji.
11. organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów i
seminariów.
12. DziałaIność wydawniczq związana prob|emowo z obszarami
zainteresowań Fundacji.
13. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy.
14. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejqcych instrumentów
zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych.
15. Wspieranie osób zagrożonych wyk|uczeniem społecznym i ich rodzin.
16. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych
probIemowo z obszarami zainteresowań Fundacji.
17. Prowadzenie działalności ro|niczej'

Działa|ność wskazana W tym paragrafie będzie prowadzona odpłatnie, jak

i nieodpłatnie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(NoleĄ opisać sposób reolizocji celów stotutowych orgonizacji no
pod stowie statutu orga n i zocj i )

||. chara@ działa|ności oĘanizacii po'żytku puH|cznę3o w okrsie spra*ozdawcurym

1. opis dzialalności pożytku publicznego
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1'1. opis głównych
dzia|ań podjętych
przez organizację

1. Prowadzenie domów pomocy społecznej d|a dorosĘch osób z niepełnosprawnościq intelektualnq'
2. Tworzenie i prowadzenie domów-wspólnot typu rodzinnego dla osób z niepetnosprawnościq

, asystentów i wo|ontariuszy, rozwój osobisty osób, rehabil itacja i terapia zajęciowa'
Prowadzenie ośrodka Wsparcia Dziennego.
Realizacja projektu budowy centrum Dydaktyczno - opiekuńczego we Wrocławiu przeznaczonego na

DPS oraz zespół mieszkań chronionych d|a osób dorosĘch z niepełnosprawnością inte|ektualnq.
5' Prowadzenie zespotu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościq inte|ektuaInq.

Przygotowywanie osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek prary poprzea
uczestniczenie w WTZ-ach oraz szkoleniach z trenerami w tematyce pracy zawodowej.

, Realizacja szkoleń podnoszqcych wiedzę i umiejętności kadry, wo|ontariuszy i rodziców sprawujqcych
iekę nad osobami z niepełnosprawnościq inte|ektuaIną'
Zachęcanie osób z zewnqtrz do angażowania się w życie wspólnoĘ, pomoc w pracach domowych i

nad osobami niepełnosprawnymi w ramach wo|ontariatu.
. Współpraca z innymi instytucjami prowadzqcymi działa|ność zbieżnq z celami Fundacji.

10. DziałaIność wydawnicza zwiqzana problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji.
11. Wypracowywanie standardów usług opiekuńczych w matych domach pomocy dla osób z
niepełnosprawnościq intelektuaIną.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organ izację działa lności pożytku pu blicznego

(Naleźy wskazaćjednq lub więcej pozycji)

n najbliższe sqsiedztwo (osiedIe, dzie|nica, sołectwo, wieś, przysiótek)

! gmina tr województwo

! ki|ka gmin tr ki|ka województw

fI powiat tr caĘ kraj

n ki|ka powiatów n poza granicami kraju

2. |nformacia dotycząca liczĘ odbiorców działań organizacji pożytku pub|icznego w okresie sprawózdawczYm

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

oszocowoć liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
których organizacja działała

( N p. zwie rzęta' zaby tki )

3. |nformacia dotycząGa działa|ności nieodpłatnei poĄEku pub|icznego organizacji w okresie $prat.Yozdawczyrn

3.1. organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku pub|icznego

3.2. uoteiy podać informację na temat pnedmiotu dliałotności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdowczym, wroz ze
wskazoniem sJer/y dziotalności pożytku publicznego, o kórych
mowa w art. 4 ust.7 ustowy z dnia 24 kwietnio 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i a wolontaridcie (Dz. U. z 2070 r. Nr 234, poz.
7536, z późn. zm.), a toae kodu/ów PKD 2()07

tej działalności. Jeśli orgonizocja prowadzi
więcej niź 3 rodzoje działalności nieodpłatnej, naleźy podać
inIormocję na temdt trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie j kodów), zaczynojąc od głównego pnedmlonl
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Sfera działa Jności pożytku
publicznego

działa|ność na necz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie pracowni
terapiizajęciowej dla
niepełnosprawnych
mieszkańców, działania
związane z rozwojem
osobistym, troską o
Ieczenie i indywiduaIną
rehabiIitację. Działania
na rzecz integracji
niepełnosprawnych
mieszkańców ze
środowiskiem
lokalnym,
uczestniczenie w
koncertach, piknikach,
wystawach, targach,
tworzenie kręgu
przyjaciół dla osób z
niepełnosprawnościq
inteIektuaIną,
oddziaływanie na
opinię pub|iczną
poprzez ukazywanie

rtości i godności

informacyjne, wystawy
, konceĘ, spotkania,
itp.) Promowanie
wartości osoby z
niepełnosprawnością
d|a społeczeństwa w
ramach wydazeń
publicznych,
promowanie i
rozw'ljanie idei
wolontariatu, formacja
i szkolenia
pracowników i
wolontariuszy.

il organizacia prowadzi|a działa|ność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Nąleżv podać tnformacJę na temct pŻedmbtu dziffinoścl
odfiotneJ orgonbacjt w okresle sprałłozdowym, wrozze
vlrkozantem sfeĄ dzlołdlności pżytku publlcznego, o lcórych
nowa wort 4usLlustow zdnld 24lśwlcb|,o 2u)3 r. o dztdatnok,

publtąnego l o wolo,,tarlocie, o takźe ladu/ów PKp 2007
otlpvltodajqcqo/ych tąj dzlołolnoki. Jeśti orgonilftjd p|owadai
w,ęceJ nlź 3 rodzdE działolnokt oddatnej, noleĘ podać lnformacJę

temat Wt główtryń rcdzaJów &IoHnokl (podqtle
3 kodów), pąwalqc ot, g}fu,efr Fzdntoat
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Sfera dzia|alności poĄft ku
publicznego

Przedmiot działa|nościNumer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie DPS dla
dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną. Domy
wspó|noty L,Arche d|a
osób z
niepełnosprawnością
inte|ekuaIną z
całodobową opiekq i
wyżywieniem I opłata
za pobyt w domu
L'Arche/

87.30.2

organizacja prowadzita dziafa|ność gospodarczą

Noleży podń lnforma$ę na temot przedmbtu dztoWn&t
oryonlmcii wra z opi*m EJ dztałoltokl w olcaie

teJ działolności. kśli orgonizacjo prowądzt
nE 3 rodzoledztołalnośct glospodarcąel, noleży podać

no |f;'mdt trzed, q#wnych rodzaiów &iotdnośd
3 kodów), mapaJę od gtównego prrennbal

Przedmiot i opis działalności

1. Łączna kwota pnychodów organizacjioglłem (zgodnie z rachunkiem wyników/rysków istrat}

a} Przychody z działa|ności nieodpłatnej pożytku pub|icznego

b) Prrychody z działa|ności odpłatnej pożytku publicznego

c) Pnychody z dziata|ności gospodarczej

2.1. Prrychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9t,379'L7 zł
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2.2'Ze źródeł pub|icznych ogółem: 2,0L3,416.13 zl

o f  4 s  J r vu^vw  su r vPg J JN r L r .  w  r u4u r r r g l l r u  P r aEp r ) uw  u  i l i l d I t s d L i l  Pu l , i l L z l t y | . l l

197,889'00 zł

b) ze środków budżetu państwa 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytoria|nego L,o77,582.07 zł

d) ze środków państwowych funduszy ce|owych 737,845.06 zl

2,3.7e źródet prywatnych ogółem: 787,45L.69 zt

a) ze składek członkowskich 0.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 52L,L82.6Lzl

c) z darowizn od osób prawnych f66,269.o8 zł

d) z ofiarności pub|icznej (zbiórek publicznych, kwest) 0.00 zł

e) ze spadków, zapisów 0.00 zł

f) z wpĘwów z majątku (w szczególności sprzedaży |ub wynajmu składników majqtkowych) 0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7o9,962'52zł

3. |nformacie o sposobie 'łrydatkowania środkorr pochodĘcYch z 1% podatku dochodowęo od osob fizycznych

3'1. Stan środków pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pienrvszy dzień
roku sprawozdawczego

L4,66L.68 zl

3'2. Wysokość kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

69,536.91 zl

3'3' Działania, na które wydatkowano środki pochodzqce zLYo podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności okreś|one w pkt ||.1'1), oraz szacunkowe kwoĘ przeznaczone na te dziatania

1 Wspólnota Poznań: koszĘ prowadzenia 2 domów:media,żywność, naprawy, opieka medyczna:
leki, opatrunki, inne art' medyczne, płace prac.bezpośredniej opieki nad osobami.

72,927.89 zl

z Wspó|nota Ś|edzieiowice: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w ś|edziejowicach,
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach

27,249.43 zł

3 Wspó|nota Warszawa: Wyżywienie i wynagrodzenia 8,737.97 zt

4 Wspó|nota Wrocław: wyjazd wakacyjny podopiecznych DPs1 . żywność, bi|ety wstępu, wyjazd
wakacyjny podopiecznych DPS1 - koszt paliwa, doposażenie mieszkań dla podopiecznych DPS2,
doposażenie mieszkań chronionych.

10,621.62 zl

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 wydanq kwotą

L Wspólnota Ś|edziejowice 27,f49.43 zl

2 Wspó|nota Poznań 22,927.89 zt

3 Wspó|nota Warszawa 8,737.97 zł

4 Wspólnota Wrocław to,62l.62zł
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{. lnformacie o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym KoszĘ ogołem:

W tym: wysokość
kosztów

finansowana z 1%
podatku

dochodowego od
osób fizycznych

4.1. KoszĘ organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,833,982.03 zł 69,536.91 zt

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodptatnej dzialalności pożytku publicznego 2'580'379,62zł 69,536.91 zt

b) koszĘ z Ętułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku pub|icznego 363,47I.25 zt 0.00 zł

c) koszty z Mułu prowadzenia działa|ności gospodarczej 0.00 zł

d) koszty finansowe 6,0t9.97 zł

e) koszty administracyjne 655,847.00 zl

f) pozostałe koszty ogótem 228,264.L9 zl 0.00 zł

4.2. Koszty kampanii informaryjnej lub rek|amowej zwiqzanej z poryskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych

4,3M.8821

5. Wlnik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku pubIicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawcrym

5.1. Wynik dziata|ności nieodpłatnej pożytku pub|icznego 589,162'38 zł

5'2. Wynik działa|ności odptatnej pożytku pub|icznego 36,681.M21

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

W tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku pub|icznego 0.00 zt

|V. KorzYstanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. organizacja korzystała z następujqcych
zwolnień

(NaleĘ wskozoć jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
p rzy zn a n eg o zwo I ni e n i a )

|* z podatku dochodowego od osób prawnych

|7 z podatku od nieruchomości

f- z podatku od czynności cywiInoprawnych

|_ z podatku od towarów i usług

[- z opłaty skarbowej

J- z opłat sqdowych

|_ z innych zwo|nień, jakich:

J_ nie korzystała

0.00 zł

24,443.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2. organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii itelewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku pub|icznego, zgodnie zart.23a
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2OLL r. Nr 43, po2.226, z
późn. zm.)

'3 Tak

Niet

|- własność

|- użytkowanie wieczyste

l- najem

|- użytkowanie

Druk: MPiPS



3. organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa Wtasności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa |ub jednostek samorządu terytoria|nego, Iub zawarła na
preferencyjnych warunkach z podmiotami pub|icznymi umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy |ub użyczenia I przystuguje jej w odniesieniu do Ęch
nieruchomości następujqce prawo:

(Należy wskozoć jednq lub więcej pozycji)

l- użyczenie I
[. dzierżawa I
|7 nie korzystała

V. Perconel organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

t. Pracoulnicy oraz osoĘ świadczące usługi na podstawie umowy cyrri|noprawnel

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi noleży uwzględnić wszystkie osoby zotrudnione w orgoniaocji no podstowie stosunku
procy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdowczym, nowet jeśli obecnie nie sq już zotrudnione w
organizocji)

64.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy W przeliczeniu na
pełne etaĘ
(Aby określić pneciętne zatrudnienie noleży zsumowoć wszystkie osoby zotrudnione no podstowie stosunku procy w
poszczegóInych miesiqcoch w okresie sprawozdowczym (wroz z ułamkomi odpowiodajqcymi części etatu, np.0,5 w
przypadku osoby zotrudnianej na pół etotu), dodać do siebie sumy zotrudnionych z 72 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokładnościq do 7 miejsca po pnecinku)

50.2 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczqcych usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 22'0 osób

2. Członkowie

2.1. organizacja posiada członków

f- '  Tak

a' Nie

0.00 osób fizycznych
v ! ó q t r t 4 q ! J |  w 6 l ) P l wl.Eóv

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(zgodnie z ustowq z dnid 24 kwietnio 2003 r. o dziołalności pożytku publicznego i o wolontoriacie, wolontariuszomi sq osoby
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenio wykonujq świodczenio no rzecz orgonizacji, niezależnie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzane z organizocjq, czlonkowie, pracownicy, osoby świadczqce usługi na podstowie umowy cywilnoprawnej
czy pnedstowiciele włodz orgonizocji)

' '  l e k

': Nie

3.2. Liczba wo|ontariuszy wykonujqcych świadczenie na rzecz organizacji orzez okres krótszv niż 30
dni
(Kożdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz orgonizacji w
okresie sprowozdowczym i czosu procy)

0.00 osób

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczqce usługi na podstawie
w umowycywi|noprawnej,członkowieorganuzarządzającego

0.00 osÓb

b) inne osoby
ryrn

0.00 osÓb

Druk: MPiPS



a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczqce usługi na podstawie
W umowycywi|noprawnej, członkowieorganu zarzqdzającego

10.00 osob
t t  ^ ^  ^ - : L

rym: olontoriusz powinien być liczony Ęlko roz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykononych na necz o|gonizacji w
prowozdowczym)

b) inne osoby 67.00 osób

3.4. Liczba wo|ontariuszy wykonujqcych świadczenie na rzecz organizacji przez okres g!lg!'g3ygi|[
miesiecv
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko roz, niezależnie od liczby świodczeń wykononych na rzecz organizocji w
okre si e sprowozdawczy m )

24.00 osób

a) członkowie organizacji, pracowniry organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
w umowycylvi|noprawnej, członkowieorganuzarzqdzającego

24.00 osób
rym: 

b) inne osoby 0.00 osób

Vl. WYnagrodzenia Hr okrecie sprawordawclym

l.Łqczna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,822,715.64 zł

a) z tytułu umów o pracę 1,428'826.30 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 1'388'302.00 zł

- nagrody 0.00 zł

- premie 15.616.35 zł

- inne świadczenia 24.9Q7.95 zł

b) z tytułu umów ct'lvilnoprawnych 393'889.34 zł

2. Ęczna kwota wynagrodzeń wyplaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadcząrym usługi na podstawie umowy rywi|noprawnej, w związku z prowadzoną działa|nością
pożytku pub|icznego

1'540'513.33 zł

W a) w związku z prowadzonq działa|nościq odpłatną pożytku pub|icznego 274,766.02 zł

rym: b) w zwiqzku z prowadzonq działa|nością nieodp|atną pożytku publicznego 1,265,747.31zł

3' Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonq działalnościq
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyp|aconego cztonkom organu
zarządzajqcego organizacii, w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić pneciętne miesięczne wynogrodzenie naleźy: 7.zsumowoćwszystkie kwoĘ wynagrodzeń wypłocone w ciqgu
roku sprawozdawczego (wliczdjqc wynogrodzenie zosadnicze, nogrody, premie i inne świodczenio oraz umowy
cywilnoprowne);2. podzielić zsumowanq kwotę pnez 72 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia {brutto) wypłaconego członkom organu
kontro|i lub nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(patrz komenton do punku 4)

0.00 zł

6. Wysokość pneciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarząózajqcego, kontro|i lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywi|noprawne
(potn komentan do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym ustugi na podstawie umowY cywilnoprawnej
(potn komenton do punku 4)

151'892.97 zł
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8' Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontro|i |ub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarzqdzaj4cego, kontroli Iub nadzoru, organów organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywi|noprawne

0.00 zł

11. Wysokość najuryższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczqcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 '555.74 zł

12' Dodatkowe uwagi doĘczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opiniq publicznq dodatkowymi uwogomi dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcji wnagrodzeń w orgonizacji, wówczas noleĘ wpisać
te uwdgi w przygotowone pole)

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pŻez
organizację w okresie sprawozdawczym wynosi 1 822
715,64 PLN w tym zawiera się łączna kwota wynagrodzeń
wypłaconych przez organizację w związku z prowadzoną
działa|nością odpłatną i nieodpłatną pożytku pub|icznego w
wysokości 1 540 513'33 PLN oraz łączna kwota
wynagrodzeń wypłacona d|a pracowników
administracyjnych w wysokości 282202'31 PLN, ktÓra w
sprawozdaniu finansowym zawańa jest w kosztach
administracyjnych.
NajwyŹsze wynagrodzenie było wynagrodzeniem
jednorazowym. \Afusokośó najwyższego wynagrodzen ia w
kwocie 7555,74 stanowią: \Afinagrodzenie z tyt. Umowy o
pracę 4018+250,74 ryezaft samochodowy+ 287,00
jednorazowa premia+ 3000,00 jednorazowa umowa
zlecenie.

V||. |nformacia o udzielonych pnezorganizacię pożytku publicznego połczkach pieniężnych w okresie sprawozdawc,Zym

1. organizacja udzie|ała pożyczek pieniężnych

i-' Tak

t- I'iie

2' Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 z1

3. statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

V|l|. lnformacia o działa|ności z|econe| oryanizacii poffiu pubticznego pfizez oĘany administracii pub|iczne| w okresle
sprawozdawczym

1. organizacja rea|izowała zadania z|econe przez organy jednostek samorzqdu terytorialnego
{ '  l a k

r Nie

2. lnformacja na temat głównych rea|izowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich rea|izację
(Noleży podoć nazwę zadania, jego główny(e) ceke), nozwę orgonu udzielającego dotacji oraz kwotę pnyznonej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzie|ającego dotacji Kwota

7 Umowa ze starosta Powiatu
Wielickiego Finansowana
przez PFRON i Powiat na
prowadzenie WTZ Aneks nr
t5ltlZOL3 z dnia 8.04.2013
do umowy z dnia 24.O42OO8
, aneks nr 16/ll/2o!3 z dnia
L9.L2.20L3 do umowy z
dnia 24.04.2008

Prowadzenie i f i nansowanie
dziala|ności WTZ dla 34 osób
niepełnosprawnich
intelektualnie

Starosta Powiatu Wielickiego 558,950.00 zl
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2 Umowa nTPCPR/DPS-
Ś/zott-zots zawarta ze
starostą powiatu
Wielickiego na prowadzenie
DPS oraz Aneks nr 5 z dnia
29.7L.2OL3

Prowadzenie i fi nansowanie
dziatalności DPS-u dla 12 osób
niepełnosprawnych
intelektualnie

itarosta Powiatu Wielickiego 26/',70q00d

3 Umowa NR PcPR/ŚDs-
Ś/2011.2013 zawarta w dniu
23,L2.20to ze starostą
powiatu wielickiego na
prowadzenie śos ( łneks nr
5 z dnia 29.11.2013)

Prowadzenie i finansowanie
działa|nościŚos-u dla 15 osób
niepetnosprawnych
intelektualnie i ze schorzeniami
psychicznymi

Starosta Powiatu Wielickiego 162,971.00 zl

4 UMOWA z dnia 25.02.2013
nr ESZ.524.1.6?.2OI3"
odkrywamy Małopolskę d|a
Wszystkich",
dofinansowanego ze
środków Powiatu
Wielickiego

Adresatem zadania publicznego
sq dorosłe osoby z
niepetnosprawnością
intelektualną i innymi
schorzeniami fizycznymi
podopieczni Fundacji fARCHE
Wspó|noĘ w Śledziejowicach (
50 osób)towarzysząry im
opiekunowie (2 osoby) i
wo|ontariusze (8 osób).
Adresaci zadania publicznego są
mieszkańcami powiatu
wielickiego (w tym gmin
miejsko- wiejskich Niepołomic i
Wie|iczki, gmin wiejskich Kłaja,
Gdowa, Biskupic, miast
Niepołomic i WieIiczki).

Starosta Powiatu Wielickiego 7,865.00 zł

5 UMOWA zawarta w dniu
23.O7.2Ot3 z
Województwem
Małopo|skim
reprezentowanym przez
Marszałka Województwa
Małopo|skiego IETAP

Dofinansowanie ze środkÓw
PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego,,
Przebudowy i rozbudowy Domu
TerapiiZajęciowej o
Środowiskowy Dom
Samopomocy Fundacji ARKA,
wraz przyłączeniami(
energeĘcznym i
kanalizacyjnym i instalacjami
wewnętrznymi ( e|ektryczną,
co, cWU, kana|izacyjną,
gazowa iwenĘ|acja
mechaniczna, oraz publicznym,
utwardzonym zjazdem
drogowym i utwardzonymi
dojściami i dojazdami oraz
rozbiórkę szamba na działkach
nr 367 I 6, 368/ 2 i 37 Ol 25 w
śledziejowicach Gm.Wieliczka

Urząd Marszałkowski w Krakowie 325,694.4021

ę Prowadzenie DPS opieka całodobowa nad
osobami z niepełnosprawnościq
intelektuaInq

Gmina Wrocław L6L,74O.O0 z1

7 Przygotowanie miejsca w
celu utwonenia i
orowadzenia DPS oraz
zespołu mieszkań
chronionych

Otworzenie centrum
wielofunkcyjnego

Gmina Wrocław 78,7t6.542/'
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8 Umowa z Urzędem Miasta
Poznania realizacja zadań z
zakresu pomocy społecznej
wg umowy ZSS-
111.526.L23.2012

Udzielanie wsparcia osobom
niepełnospr. w ośrodkach
dziennych i stacjon.

Urzqd Miasta Poznania 300,000.00 zf

9 WieIkopo|ski Urzqd
Wojewódzki realizacja zadań
z zakresu pomocy społecznej
wg umowy PS-
t.946.3.25.20L3.7

Dziafania na rzecz poprawy

iakości życia osób niepełno-
sprawnych i przewlekle chorych

rl/ie|kopo|ski Urząd Wojewódzki 8,000.00 zl

3. W okresie sprawozdawczym organizacja rea|izowała zadania z|econe przez organy administracji
rzQdowej |ub państwowe fundusze ce|owe

6 Tak
i-' Nie

4. lnformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich rea|izację
(Noleżv podoć nozwe zodanio, ieoo ołównv|-d cel|-d' nazwe oroonu udzielaioceao dotacii oro2 kwote orzvznanei dotocii)
tp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzie|ajqcego dotacji Kwota

1 RAZEM MoŻEMYWlĘcEJ Udzielanie wsparcia 16 osobom
niepełnosprawnym, w tym 14
osobom niepełnosprawnym
intelektualnie i 2 osobom
niepelnosprawnym ruchowo w
ich naturaInym środowisku
życia w celu ich
usamodzielnienia i integracji
społecznej oraz
przeciwdziafania wykluczeniu
na skutek niepełnosprawności,
samotności i niskiej pozycji
materialnej. rozwijanie
umiejętności komunikacji i
współpracy w grupie,
wzmocnienie samooceny
beneficjentów oraz
inspirowanie ich do
podejmowania działań
samopomocowych.

PFRON 6o,542'62 zł

2 projekt PFRON "Jestem
samodzielny, dbam o siebie"

Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób z
niepełnosprawnych

PFRON 60,000.00 zi

3 projekt PFRON "Wzrost
profesjonalizmu to lepsza
jakość zycia osób z
niepetnosprawnościq.,

Podniesienie kwalifikacji
pracowników merytorycznych
p|acówek prowadzonych przez
Fundację

PFRON LI9,665.2Lzl

lX. lnformacia dotycząca rea|izolalrych pnez organizacię pofiku publiczne3o w okresie sprauozdawcźYm zamórłrień
publicznydr
(Noleży wpisać realizowone zomówienia publiane w rozumieniu ustowy z dnio 29 stycznio 2004 r.- Prowo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2070 r. Nr 173, poz, 759, z późn. zm.) oroz te, do kórych nie stosuje się pnepisów ulw. ustowy, np. zamówlenia, kórych wortość nie
pnekroctyła wyrażonej w złotych równowartości kwoĘ 74.(Da eurĄ

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
Tak

Nie

2. |nformacja na temat rea|izowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich rea|izację

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

X. lnfomac|e uzup€łn|aiące

Druk: MPiPS



1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów Iub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej20%
ogó|nej Iiczby głosów w organie stanowiąrym spółki

Lp Nazwa spótki Siedziba społki %udziałów
lub akcji w

kapitale

o/o udzialu w ogólnej
liczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp organ kontro|ujqcy Liczba kontroli

1 sANEP|D - Kontrola Pomieszczeń, urzqdzeń i sprzętu stanowiqcego wyposażenie obiektu
przeprowadzona w dniu 27.luty Z0t3

t

2 Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach przez Sędziego
Wydziału ||l Rodzinnego i Nie|etnich Sqdu Rejonowego d|a Krakowa

t

3 Ecorys - kontrola mer$oryczna ifinansowa projektu t

Ą ZUS Wydział Kontro|i Płatników Składek w Poznaniu -prawidłowość naliczania składek
ubezpieczeniowych, zgłaszanie do ubezpieczeń spotecznych i zdrowotn

1

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu oddział Higieny Żywności i Żywienia
Zakres przedmiotowY kontro|i domu przy ul. Polańskiej: bezpiecz

1

6 Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Poznaniu
Zakres przedmiotowy kontro|i domów przy ul. Żytniej i Po|ańskiej:
ocena stanu sanitarno- techniczne

t

7 Kontro|a przeprowadzona w Ponadgminnym ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu
Samopomocy w ś|edziejowicach przez pracowników Powiatowego centrum Pomocy

L

8 Wydział Po|ityki Spotecznej Dolnoś|qskiego Urzędu Wojewódzkiego. kontro|a komp|eksowa
standardów usług i kwalifikacji w DPS Arka

L

4. organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września t994r. o rachunkowości(Dz' U. z 2009 r. Nr 152, poz.L223,zpoźn' zm.)|ub
rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 20a4 r. w sprawie obowiqzku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego {Dz. U' Nr 285' poz. 2852)

r .  l a K

-  N ie

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole lnne informacje, którymi orgonizocja chciołoby podzielić się z opiniq publicznq)

Czyte|ny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osob upoważnionych do
składania oświadczeń wo|i w imieniu

organizacji

Robeń Śmigie| Pzewodnicząry
Zazadu 109.07.20'14

Q"\"*l\-'l
Data wypetnienia sprawozdania G oi ł-7i|ł l
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