
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok. 
 

 

1. Stowarzyszenie na  Rzecz Pomocy  Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA” w  

Sandomierzu  ul. Zawichojska 13,  27-600 Sandomierz. 

2. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia jest Warsztat Terapii Zajęciowej,  

który sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe dla Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sandomierzu oraz Galeria Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych „ Opatowska 7”. 
3. Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia wg PKD jest: 

            - PKD  94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

                niesklasyfikowana, 

            - PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 

                i osób niepełnosprawnych, 

            - PKD 47.51.Z - sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych prowadzona w  

                wyspecjalizowanych sklepach, 

            - PKD 47.53.Z, sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć 

                podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach , 

            - PKD 47.59.Z, sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

               artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

            - PKD 47.78.Z. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

               wyspecjalizowanych sklepach. 

4. Sądem właściwym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział  

Gospodarczy KRS. Wpis z dnia 31.08.2001r. nr 0000040513 

            REGON:292418285. 

 

5.   Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia: 

      Rafał Dybowski – Prezes, 

Marta Leśniak – Wiceprezes, 

Agnieszka Wójcik – Sekretarz, 

Zofia Kawa – Skarbnik, 

 

       6. Cele statutowe Stowarzyszenia: 

           - Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równości ich szans w każdej   

              dziedzinie życia. 

           - Pomoc osobom niepełnosprawnym w : 

              - uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową, 

              - podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej i innej, 

           - rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, 

           - rozwiązywaniu problemów życiowych, 

           -  kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności, 

           - inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób  

             niepełnosprawnych i zdrowych, 

           - reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec   

             władz państwowych i samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych   

             oraz  podmiotów gospodarczych i zrzeszeń, 

           - prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej integracji zawodowej  

             i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 



7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje  rok obrotowy 2016. 

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Stowarzyszenie co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, 

które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 

Stowarzyszenie działalności. 

9. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje 

się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących 

załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacje metodą 

liniową  wg tabeli.  

 

 

Opis głównych działań prawnych z działalności organizacji o skutkach finansowych. 

 

I. Koszty realizacji zadań statutowych – 367.628,18 zł 

 

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego- 

29.208,97 zł w tym: 

- projekt „ Warsztaty rękodzieła wszelakiego”  - 271,51 

- organizacja spotkania „Piknik Rodzinny 2016”- 1.775,45  

- remont pracowni w WTZ- 112,50  

- ubezpieczenie autobusu- 3.740,00  

- zakup kuchenki gazowej i zmywarki pomoc dla WTZ- 2.396,23  

- pomoc dla Jagody Dybowskiej- 9.736,29 konto 1% 

- pomoc dla Leny Puk- 1.293,82 konto 1% 

- pomoc dla Piotra Piekarskiego- 3.975,19 konto 1% 

- pomoc dla Katarzyny Pole- 5.907,98 konto 1%  

  

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego-                      

23.714,89zł 

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 314.704,32 zł 

 

II. Koszty administracyjne  – 767.509,51 zł 

1. Zużycie materiałów i energii – 86.264,28 zł 

2. Usługi obce – 16.120,61 zł  

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne – 662.151,10 zł 

4. Pozostałe – 2.973,52 zł 

 

III. Pozostałe koszty –23.864,92 zł 

 

A. Przychody z działalności statutowej – 1.077 628,20 zł  

 

I. Składki brutto określone statutem – 340,00 zł  

II. Inne przychody określone statutem – 1.077 288,20 zł 

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 1.027.395,31 zł 

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 12.860,89 zł 

3. Pozostałe przychody określone statutem – 37.032,00 zł w tym: 

 

 

-  darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego   - 21.803,00 zł 

- darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego  



    „Pomoc dla Jagody Dybowskiej”                                             - 5 960,70 zł 

- darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego  

    „Pomoc dla Leny Puk”                                                                - 389,30 zł 

-   - darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego  

 „Pomoc dla Piotra Piekarskiego”                                          -  3 666,70 zł  

- darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego  

 „Pomoc dla Katarzyny Polek”                                                - 2 270,90 zł 

- darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego  

 „Pomoc dla Małgorzaty Bażant”                                            - 1 216,50 zł  

- darowizny z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego  

 „Pomoc dla Karola Tomporowskiego”                                   - 1 724,90 zł 

 

B. Pozostałe przychody – 53.843,74 zł 

C. Przychody finansowe - 460,16 zł  

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą,  nie posiada nieruchomości, a wartość 

aktywów wynosi –171.080,75 zł 

- środki pieniężne na rachunku bieżącym Stowarzyszenie „TRATWA” 1% PEKAO S.A. 

o/Sandomierz – 16.564,60 zł  

- środki pieniężne na rachunku Galerii PEKAO S.A. o/ Sandomierz – 12.291,58 zł 

- środki pieniężne na rachunku  „Pomoc dla Jagody Dybowskiej” PEKAO S. A. o/ 

Sandomierz– 7.145,01 zł 

- środki pieniężne na rachunku „Pomoc dla Leny Puk” PEKAO S.A. o/Sandomierz –52,58 zł 

- środki pieniężne na rachunku „Pomoc dla Piotra Piekarskiego” PEKAO S.A. o/Sandomierz 

– 1.793,46 zł 

- środki pieniężne na rachunku „Pomoc dla Katarzyny Polek” PEKAO S.A. o/Sandomierz –   

59.846,95 zł 

- środki pieniężne na rachunku „Pomoc dla Karola Tomporowskiego” PEKAO S.A. 

o/Sandomierz – 1.724,90 zł 

- środki pieniężne na rachunku „Pomoc dla Małgorzaty Bażant” PEKAO S.A. o/Sandomierz – 

1.416,50 zł 

- środki pieniężne na rachunku pomocniczym PFRON – WTZ – 8,00 zł 

- środki pieniężne na rachunku pomocniczym – aukcje WTZ – 45.642,43 zł 

- środki pieniężne na rachunku pomocniczym – ZFŚS WTZ – 134,80 zł 

- zapasy towarów w cenie netto zakupu – 6.450,91zł 

- Lokata – 18.009,03 zł 

 

Przychody z działalności za 2016r.   -  53.843,74 zł 

Koszty z działalności za 2016r.         -  23.864,92 zł 

Zysk na działalności                          -  29.978,82 zł 

Podatek dochodowy za 2016r.              - 5.696,00 zł 

Zapłacono podatek                               - 5.696,00 zł 

 



 


