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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

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

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „TRATWA” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat SANDOMIERZ 

Gmina SANDOMIERZ ulica ZAWICHOJSKA  Nr domu 13 Nr lokalu - 

Miejscowośd SANDOMIERZ Kod pocztowy 27-600  Poczta SANDOMIERZ Nr telefonu (15) 832 27 68 

 Nr faksu(15) 832 27 68 E-mail stowtratwa@interia.pl Strona www stowtratwa.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

31.08.2001 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

21.04.2004 

5. Numer REGON 292418285 6. Numer KRS  0000040513 

Za rok 2016 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisad imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)  
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Rafał Dybowski Prezes     

 

Marta Leśniak Wiceprezes     

 

Agnieszka Wójcik 
Zofia Kawa 

Sekretarz 
Skarbnik 

    

 

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Katarzyna Górecka 
Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

    

 

Beata Zięba-Kołodziej Członek Komisji Rewizyjnej     

 

Maria Fularska  Członek Komisji Rewizyjnej     

 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisad cele na podstawie statutu organizacji) 

 
1. Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz 

równości ich szans w każdej dziedzinie życia. 
2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w: 

a/ uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność 
zawodową, 
b/ podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy i innej, 
c/ rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, 
d/ rozwiązywaniu problemów życiowych. 

3. Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec 
niepełnosprawności. 

4. Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację 
osób niepełnosprawnych i zdrowych. 

5. Reprezentowanie praw i interesów  osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin wobec władz państwowych i samorządowych, 
wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów 
gospodarczych i zrzeszeń. 

6. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej 
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

7. Pomoc niepełnosprawnym dzieciom, osobom dorosłym oraz 
ich rodzinom w zaopatrzeniu w sprzęt i usługi rehabilitacyjne, 
leki, pomoc finansowa w zakresie codziennego funkcjonowania 
poprzez uruchamianie indywidualnych kont bankowych. 

8. Pomoc i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.     

 
 
 



 

3 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisad sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

 
1. Współdziałanie z samorządami i administracją rządową i 

udziałem członków Stowarzyszenia w pracy tych organów. 
2. Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i 

zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. 
3. Współpraca ze szkołami, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi oraz sądami rodzinnymi dla nieletnich. 
4. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
5. Prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem 

środków masowego przekazu. 
6. Organizowanie szkoleń, zebrań, konferencji, konkursów, 

wystaw oraz zespołów aktywności społecznej. 
7. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych oraz imprez o 
charakterze integracyjnym. 

8. Prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego. 
9. Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach 

organizacyjnych zgodnie z PKD, umożliwiających zdobywanie 
środków na realizację celów statutowych tj.: 
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych – PKD 94.99.Z, 
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 
wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,       
- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z, 
- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć 
podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z, 
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i 
pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z, 
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –  
PKD 47.78.Z   

10. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, doradztwa, poradnictwa dla 
osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i społeczności lokalnej. 

11. Zadaniem głównym Stowarzyszenia jest: 
a/ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
b/ utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, 

             c/ utworzenie Centrum Zintegrowanej Pomocy Osobom  
             Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym.  
             d/ utworzenie spółdzielni lokalnej.  

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 
działao podjętych 
przez organizację 

 

1. Stowarzyszenie sfinansowało: 

a) ubezpieczenie i kieszonkowe dla uczestników WTZ przyjmowanych w wolontariacie, 

b) doposażenie pracowni czynności dnia codziennego WTZ (kuchnia gazowa i zmywarka),  

c) remont pracowni aktywizacji zawodowej, 

d) wymianę witryny w Galerii „Opatowska 7”, 

e) wymiana drzwi awaryjnych w budynku WTZ,  

f) zakup i postawienie garażu na nowy samochód do dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ, 

g) zakup nowego autobusu Renault Master 17 miejscowy do dowozu osób niepełnosprawnych   do 

WTZ oraz jego ubezpieczenie,  

h) zakup materiałów do terapii dla WTZ oraz radia CB do nowego autobusu, 

i) ubezpieczenie pracowników WTZ (OC), 

j) dofinansowanie wycieczki dla dwóch osób niepełnosprawnych z WTZ, 

k) ubezpieczenie NW i kieszonkowe dla uczestników przebywających w WTZ na wolontariacie, 

2. Stowarzyszenie współpracowało z WTZ w organizacji n/w przedsięwzięć: 

a)  wycieczki  do Zawoi i okolic (10 dni),  

b) konkursów plastycznych: XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych  Warszawa, United Way Polska – „ Nikifory” – dwie prace konkursowe 

c) udział w zawodach sportowych w Kałkowie-Godowie „Golgota świętokrzyska”, 

d) kiermaszy:  w szpitalu w Sandomierzu, Automotive Pilklington Polska, Starostwo Powiatowe, 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 

e) obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych oraz „Światowego dnia  

osób z zespołem Downa” , 

f) spotkań: wielkanocnych i bożonarodzeniowych. 

g) projekt „Warsztaty rękodzieła wszelakiego” 

h) „Piknik Rodzinny 2016” 

i) festiwal organizacji pozarządowych 

3. Stowarzyszenie współpracowało: 

a) z Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu w zakresie prowadzenia staży dla osób 

bezrobotnych. 

 b) Miejskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Sandomierzu, Sandomierskim Centrum Kultury, 

Urzędem Miasta Sandomierza,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Polskim 

Czerwonym Krzyżem Oddział w Sandomierzu, Warsztatami Terapii Zajęciowej z powiatu 

sandomierskiego, województwa  świętokrzyskiego  i podkarpackiego, PCPR w Sandomierzu i 

Tarnobrzegu, Urzędem Skarbowym w Sandomierzu, przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu, 

szkołą podstawową nr 1, gimnazjum nr 1, II liceum ogólnokształcącym w  Sandomierzu, gimnazjum 

w Dwikozach. 

4.Stowarzyszenie prowadzi: 

a) Galerię Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Opatowska 7” 

b) bezpłatnie 6 rachunków pomocniczych 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia.  

c) stronę internetową http://stowtratwa.pl, na której nieodpłatnie umieszczono banery partnerów 

współpracujących ze Stowarzyszeniem. 

5. Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z przedstawicielami lokalnych mediów dzięki czemu 

systematycznie ukazują się artykuły, wywiady i informacje dotyczące jego działań. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazad jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, 
przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działao organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

2.1. Liczba odbiorców działao organizacji  
(Należy oszacowad liczbę odbiorców działao organizacji w okresie sprawozdawczym, 
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)  

Osoby fizyczne 600 - 700 

 
Osoby  
prawne 

- 

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

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalnośd nieodpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

3.2. Należy podad 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 podad informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  
Numer Kodu 

(PKD) 

Pomoc osobom 

niepełnosprawnym, prowadzenie 

indywidualnych kont 1%, 

integracja osób 

niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem 

Działalność pozostałych 

organizacji członkowskich, 

gdzie indziej  

niesklasyfikowana  

 

94.99.Z, 

 

Prowadzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 

Pomoc społeczna bez 

zakwaterowania dla osób w 

podeszłym wieku i osób 

        niepełnosprawnych   

88.10.Z, 

   

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalnośd odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

4.2. Należy podad 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  
Numer Kodu 

(PKD) 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

  sprzedaż detaliczną 

wyrobów tekstylnych 

prowadzona w 

wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.51.Z 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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podad informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

sprzedaż detaliczna 

dywanów, chodników i 

innych pokryć 

podłogowych oraz pokryć 

ściennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.53.Z 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

sprzedaż detaliczna mebli, 

sprzętu oświetleniowego i 

pozostałych artykułów 

użytku domowego 

prowadzona w 

wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.59.Z 

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalnośd gospodarczą  

 

 

  

5.2. Należy podad 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 podad informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

47.51.Z 
  sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.53.Z 

sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i 

innych pokryć podłogowych oraz pokryć 

ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.59.Z 

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu 

oświetleniowego i pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

1 131 932,10 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 027 395,31 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 860,89  zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 53 843,74 zł 

d) Przychody finansowe  460,16  zł 

e) Pozostałe przychody 37 372,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 37 032,00 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 012 200,00 zł 

 - ,    zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu paostwa 88 900,00   zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00   zł 

d) ze środków paostwowych funduszy celowych 915 300,00 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
340,00    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 340,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
-,    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
-,    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
-,    zł 

e) ze spadków, zapisów -,    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
-,  zł 

2.4. Z innych źródeł 
82 360,10  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 dzieo roku 
sprawozdawczego 

81 252,84  zł 

3.2. Wysokośd kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 

29 208,97  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 

1 
 

Piknik Rodzinny 2016  
1 775 ,45  zł 

2 
 

Projekt pt. „ Warsztaty rękodzieła wszelakiego”   
  271,51  zł 

3 
Remont pracowni w WTZ 

Zakup kuchenki gazowej i zmywarki dla WTZ 
112,50 zł 

2396,23 zł 

4 Ubezpieczenie Autobusu Renault Master 3 740,00 zł 

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 

1 Pomoc podopiecznym 20 913,28  zł 

2 - - ,    zł 

3 - -  ,    zł 

4 - -  ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokośd 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 159.002,61    zł 61 882,49 zł 
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a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 29 208,97 zł 29 208,97 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 23 714,89 zł - ,    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 23 864,92 zł  

d) koszty finansowe    0,00  zł  

e) koszty administracyjne  764 535,99  zł  

f) pozostałe koszty ogółem 
 

317 677,84 zł 
32 673,52   zł 

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

                     -,     zł                 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 998 186,34  zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -10 854,00  zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 29 978,82   zł 

 w tym: wysokośd środków przeznaczona na działalnośd pożytku publicznego -,    zł 

IV. Korzystanie z uprawnieo w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnieo 
 

(Należy wskazad jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
                     

 

 

z opłaty skarbowej
                                       

z opłat sądowych
                                      

z innych zwolnieo
 

-> jakich? ________________________            
 

 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 (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 Paostwa 
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 wskazad jedną lub więcej pozycji) 
 

 

własnośd

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

tak   

nie 

nie  korzystała  
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnid wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub częśd etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

18                             osób 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określid przeciętne zatrudnienie należy zsumowad 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), dodad do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielid przez 12. Wynik wpisad z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

14 i 7/10 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
-- osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzieo roku sprawozdawczego 

                     27            osób fizycznych 

                          -                      osób 
prawnych  

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeo 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) 

 

 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeo wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy) 

11 osób 

w 
tym: 

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

11 osób 

b) inne osoby osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeo wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

osób 

w 
tym: 
 

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

osób 

b) inne osoby osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeo wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

osób 

w 
tym: 
 

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

osób 

b) inne osoby osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

nie   

nie   
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1.Łączna kwota wynagrodzeo (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
557 667,13     zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 557 667,13     zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 426 814,47   zł 

– nagrody 49 706,10      zł 

– premie  81 146,56     zł 

– inne świadczenia    ,    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   ,    zł 

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

  ,    zł 

w 
tym: 

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

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

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

 ,    zł 

4. Wysokośd przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
Aby określid przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumowad wszystkie kwoty wynagrodzeo wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielid 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

  ,    zł 

5. Wysokośd 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) 

   ,    zł 

6. Wysokośd 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) 

   ,    zł 

7. Wysokośd 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) 

3 161,38     zł 

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

  ,   zł 

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

  ,    zł 

10. Wysokośd 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 

,    zł 

11. Wysokośd 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 

5 216,48     zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeo 
(Można podzielid się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeo w organizacji, 
wówczas należy wpisad te uwagi w przygotowane pole) 

   WYNAGRODZENIA POBIERAJĄ JEDYNIE PRACOWNICY ZATRUDNIENI W 
WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODKI POCHODZĄ Z DOTACJI 
PODMIOTOWEJ PRZEKAZYWANEJ PRZE PFRON 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym  

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

nie   
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2. Wysokośd udzielonych pożyczek pieniężnych  -     ,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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 zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podad nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

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

Kwota dotacji 

1 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja zawodowa i społeczna Powiat Sandomierski 88 900,00      zł 

2 
Projekt” Warsztaty 
rękodzieła wszelakiego” 

Integracja osób niepełnosprawnych 
ze społeczeostwem 

Gmina Sandomierz 8 000,00     zł 

3 - - -                  -          zł 

4 - - -               -            zł 

5 - - -               -            zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub paostwowe fundusze celowe 

 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podad nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

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

Kwota dotacji 

1 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja zawodowa i społeczna PFRON 799 800,00  zł 

2 Zakup Autobusu dla WTZ 
Wyrównywanie szans między 

regionami 
PFRON 115 500,00 zł 

3 - - - -,    zł 

4 - - - -,    zł 

5 - - - -,    zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówieo 
publicznych  
(Należy wpisad realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo 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 wartośd nie przekroczyła 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 - - ,    zł 

2 - - ,    zł 

nie   

nie   



 

12 

 

 

3 - - ,    zł 

4 - - ,    zł 

X. Informacje uzupełniające 

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

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - % % 

2 - - % % 

3 - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu 1 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

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 sprawozdao finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

 

 

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

 

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

organizacji 

 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

 28.02.2017r. 
 

(dd.mm.rrrr) 


