
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina SKARŻYSKO-
KAMIENNA

Powiat SKARŻYSKI

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 38 Nr lokalu 

Miejscowość SKARŻYSKO-
KAMIENNA

Kod pocztowy 26-110 Poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA Nr telefonu 41-251-59-64

Nr faksu 41-251-59-64 E-mail wtz.tsk@stowarzyszenie-wtz.pl Strona www www.stowarzyszenie-wtz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-06-17

2009-06-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29058135400000 6. Numer KRS 0000016179

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

Danuta Janiec Prezes TAK

Zofia Kozłowska Wiceprezes TAK

Jadwiga Krajcarz Sekretarz TAK

Jolanta Nawrot Skarbnik TAK

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

Wojciech Nawrocki Przewodniczący TAK

Ewa Staszałek Członek TAK

Iwona Jama Członek TAK

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych.
3. Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, 
integracja społeczna oraz likwidowanioe barier..
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej.
6. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób 
niepełnosprawnych.
7. Popularyzacja i organizowanie wolontariatu skupionego na środowisku 
osób niepełnosprawnych.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
9. Pomoc społeczna, psychologiczna, prawna oraz pedagogiczna.
10. Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
11. Inicjowanie współpracy organizacji, środowisk i osób fizycznych na 
rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie zinstytucjonalizowanych form pomocy osobom 
niepełnosprawnym- ośrodki, świetlice terapeutyczne,m warsztaty, 
poradnie, zakłady aktywizacji zawodowej, kluby integracyjne, 
wypożyczlnie sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Organizowanie spotkań rodzin, przyjaciół, opekunów osób 
niepełnosprawnych.
3. Organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń ukierunkowanych na 
pogłębienie wiedzy o środowisku osób niepełnopsprawnych.
4. Prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku 
- biwaki, kolonie.
5. Pomoc materialną dla osób niepełnosprawnych.
6. Organizocję spotkań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych 
z osobami w pełni sprawnymi. 
7. Organizowanie zawodów sportowych, konkursów, szkoleń, wyjazdów 
turystycznych oraz poznawczych.
8. Skupianie różnych środowisk zawodowych i społecznych wokół idei 
niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.
9. Prowadzenie działań w zakresie pomocy psychologicznej i profilaktyki 
zdrowotnej poprzez organizację spotkań z psychologami, lekarzami.
10. Organizowanie imprez kulturalno oświatowych, sportowo-
rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych, kiermaszów.
11. Współpracę z młodzieżą skupioną w szkolnych kołach wolontariatu.
12. Promocję działąlności Stowarzyszenia w mediach, ulotkach, 
broszurach, kalendarzach, wydawnictwach, prowadzenie strony 
internetowej.
13.Ułatwenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym 
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
14. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o 
charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich 
rodzin przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i społeczności 
lokalnej. 
15. Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania 
rozwoju osób niepełnosprawnych, rehabilitacji i terapii w formie edukacji, 
rewalidacji i wychowania.
16. Wspieranie wszechstronnego rozwoju nioepełnosprawnych dzieci i 
młodziezy przez np. wurównywanie szans edukacyjnch.
17. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami  politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami 
prywatnymi, tak w kraju jak i zagranicą.
18. Zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo- 
wychowawczych i alternatywnych form edukacji, w tym żłobków, 
przedszkoli i szkół.
19. Organizowanie warsztatów twórczych dla niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i dorosłych, szczegółnie zajęć plastycznych, muzycznych, 
teatralych oraz filmowych.
20. Podejmowanie działań zmniejszająch nierówności społeczne i 
marginalizację społeczną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz 
osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenie społeczne.
21.Organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne.
22.Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej  i promocji zdrowia.
23. Szeroko pojętą profilaktykę, leczenie, rehabiliktację.
24.Organizację wypoczynku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin przez organizację wycieczek, obozów, kolonii i innych 
alternatywnych form wypoczynku.
25.Rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności 
w grupie rówieśniczej.
26. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
27. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych z 
Unii Europejskiej, instytucji krajowych i zagranicznych, osób prawnych i 
fizycznych poprzez udział w projektach i konkursach.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Gółwnym celem statutowym Stowaryszenie jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Obejmuje on teraoią i rehabilitacją 
30 osób głównie z dysfukcjami narządu ruchu. Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka wsparcia dziennego prowadząca 
wszechstronną rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową w oparciu o oddziaływanie przez pracę. Uczestnicy Warsztatu , 
którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na zajęcia terapii mają zapoewniony codzienny transport dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Terapia zajęciowa w Warsztacie odbywa się w 6 pracowniach: komputerowej, gospodarstwa 
domowego i zaradności osobistej, plastycznej, robótek ręcznych, techniki i majsterkowania oraz sali kinezyterapii. 
W okresie pandemii prowadzone były zajęcia w formie hybrydowej, a w czasie zawieszenia zajęć, organizowano zajęcia zdalne, 
wykorzystując w tym celu zasoby i możliwości techniczne WTZ i Uczestników. (rozmowy telefoniczne, komputera - za 
pośrednictwem dostępnych komunikatorów).
Była świadczona pomoc merytoryczna uczestnikom i Ich rodzicom w zakresie obsługi programu PFRON – SOW, pomoc w 
składaniu wniosków, w ramach programów skierowanych do ON, które  były Im dedykowane w czasie pandemii. ( Program 
Moduł III i IV) oraz w korzystaniu ze sprzętu komputerowe podczas składania wniosków o sprzęt (wózki, schodołazy, sprzęt 
komputerowy).
Na bieżąco pomagano w załatwianiu spraw urzędowych, robieniu i dostarczaniu zakupów, zorganizowano dożywianie dla kilku 
rodzin.
Pracownicy WTZ i ich rodzice włączyli się w akcję "Bratek dla medyka", "Serce za serce", które były skierowane do pracowników 
Szpitala w Skarżysku-Kam. 
Od 2014 r. Stowarzyszenie prowadzi Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego dla osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, 
po urazach.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 4



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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
prowadzona przez Stowarzyszenie w roku 
2020 oferowała potrzebującym następujący 
sprzęt: wózki inwaliodzkie, chodziki, 
balkoniki, wóżki z toaletą, kule pachowe, 
kule łokciowe dla dorosłych i dla dzieci, 
laski, pionozator , koncentratory tlenu. ze 
względu na pandemię Wypożyczalnia przez 
pół roku była zamknięta. Podpisano więc 
mniej umów niż w latach poprzednich - 71.  
W 2020r zakupiono jeden koncentrator 
tlenu i trzy wózki inwalidzkie. Dyżury w 
Wypożyczlni pelnią społecznie, bezżadnego 
wynagrodzenia, członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia trz razy w tygodniu.

77.39 Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
mająca na celu przywracanie im sprawności 
fizycznej i psychicznej.
Działalność na rzecz integracji i reitegracji 
zawodowej i społecznej.
Prowadzenie prac na rzecz rodzin i opiekunów 
osób niepełnosprawnyuch.
Organizowanie prac prowadzących do 
dowartościowania osób chorych przez nie same i 
ich środowisko.
Promowanie twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych.
 Nauka nowych umiejętności umożliwiających 
podjęcie pracy zawodowej przez osoby 
niepełnosprawne.

94.99 Z 0,00 zł
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31 651,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 689 247,90 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 731 450,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 724 327,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 123,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,12 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 980,00 zł

2.4. Z innych źródeł 8 571,12 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

6 048,00 zł

614 880,00 zł

68 319,90 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

240,00 zł

1 740,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31 420,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 735,90 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5 307,24 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 601,45 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 698 294,33 zł 601,45 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

692 907,23 zł 601,45 zł

5 387,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Promocja 1 % podatku opp 601,45 zł

1 Promocja 1 % podatku dochodowego 601,45 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 601,45 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

601,45 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

11 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

9,60 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 439 146,15 zł

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

439 146,15 zł

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

0,00 zł

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

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 892,96 zł

23 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

22 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

439 146,15 zł

401 400,27 zł

- nagrody

- premie

8 185,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 29 560,88 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 439 146,15 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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)

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Finansowanie działąlności WTZ Starostwo Powiatowe w Skarżysku-
Kamiennej

68 319,90 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 773,00 zł

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Finansowanie dfziałalności 
Warsztatu

Państwowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej ( 
srodki PFRON)

614 880,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Danuta Janiec
Zofia Kozłowska
Jadwiga Krajcarz
Jolanta Nawrot

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14
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