
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-04-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina KONSTANTYNÓW 
ŁÓDZKI

Powiat PABIANICKI

Ulica 8-GO MARCA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość 
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Kod pocztowy 95-050 Poczta KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Nr telefonu 530-680-650

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@czujesercem.pl

Strona www www.czujesercem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-01-22

2004-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47322545100000 6. Numer KRS 0000188718

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

Anna Chojczak Prezes Zarządu TAK

Andrzej Nowak I Zastępca Prezesa TAK

Joanna Arciuszkiewicz-
Sławuta

II Zastępca Prezesa TAK

Anna Ochal Sekretarz TAK

Mieczysław Madej 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

Dariusz Dolata Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Krakowiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Irena Szymańska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "CZUJĘ SERCEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misją Stowarzyszenia od początku jego istnienia jest wszechstronne 
wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego i w miarę 
możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieranie 
ich społecznej aktywności, egzekwowanie ich praw, wyrównywanie szans, 
likwidacja barier i integracja społeczna.
Celami Stowarzyszenia są:
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie poradnictwa terapeutycznego (prawnego, zdrowotnego, 
instytucjonalnego)
- Prowadzenie WarsztatuTerapii Zajęciowej.
- Prowadzenie Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
- Działalność kulturalna i oświatowa (organizacja wyjazdów, spotkań itp.)
- Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
- Prowadzenie kół zainteresowań.
- Promocję kultury i sztuki tworzonej przez osoby niepełnosprawne 
(organizację warsztatów artystycznych)
- Współpracę z instytucją wolontariatu.
- Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier 
architektonicznych i społecznych – prowadzenie nieodpłatnej 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
- Wspomaganie inicjatyw mających na celu integrację osób 
niepełnosprawnych i sprawnych na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym 
(festiwale, wyjazdy itp)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Objęcie swą działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie poradnictwa terapeutycznego, prawnego, zdrowotnego, 
instytucjonalnego, tworzenie i prowadzenie dziennych ośrodków 
wsparcia,świetlic terapeutycznych, dziennego centrum aktywności, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej itp., działalność kulturalna i oświatowa, 
działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocja kultury i sztuki 
tworzonej przez osoby niepełnosprawne, pomaganie w usuwaniu barier 
architektonicznych i społecznych, wspomaganie inicjatyw mających na 
celu integrację osób niepełnosprawnych i sprawnych na szczeblu 
lokalnym, pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania podjęte przez Stowarzyszenie to prowadzenie:
a) Warsztatu Terapii Zajęciowej, który przeznaczony jest dla 40 osób głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który 
przygotowywał uczestników do maksymalnie samodzielnego, aktywnego życia i ewentualnego podjęcia zatrudnienia. Jest 
placówką pobytu dziennego, czynny w godzinach 7.00-15.00, przez 5 dni w tygodniu. Stałym elementem terapii były zajęcia 
prowadzone w 9 wyspecjalizowanych pracowniach: malarskiej, krawieckiej, florystyki, ceramicznej, artystycznej, hafciarskiej, 
stolarskiej, komputerowej z przygotowaniem do zawodu i gospodarstwa domowego. Równolegle prowadzone były zajęcia w 
kołach zainteresowań: muzycznym, tanecznym, teatralnym, sportowym, dziennikarskim i turystycznym, w których uczestnicy 
mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Obok tych aktywności uczestnicy brali udział  zajęciach zwiększających ich samodzielność i 
zaradność życiową: konkursach, festiwalach, wyjazdach integracyjnych i w treningu ekonomicznym. Zadanie finansowane jest w 
90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  i w 10% ze środków Powiatu Pabianickiego.
b) Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi przeznaczony dla 16 osób, ale przebywało w nim 20 dorosłych 
niepełnosprawnych podopiecznych, którzy zwiększyli swoją samodzielność i zaradność życiową, wspólnie spędzali czas, rozwijali 
swoje zainteresowania, dzielili się radością, otrzymywali wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych, życiowych spraw. Zajęcia 
w Ośrodku rozbudziły ich aktywność. Ośrodek działał przez  5 dni w tygodniu, w godzinach 15.00 – 19.00. W Ośrodku 
prowadzone były zajęcia usprawniające manualnie, działania z zakresu usamodzielniania, zajęcia muzyczne, kulinarne, 
udzielano porad w zakresu prawa, psychologii, rozwiązywane były problemy socjalne. Podopieczni Ośrodka odbywali wizyty 
studyjne u fryzjera i kosmetyczki, brali udział w wyjazdach integracyjnych i do placówek kulturalnych. Ponadto mieli udzielane 
wsparcie psychologiczne. 
Działalność Ośrodka była finansowana ze środków PFRON w ramach 3 letniego projektu „Szansa-Rozwój-Niezależność” oraz 
częściowo ze środków własnych Stowarzyszenia. Czas trwania umowy obejmuje okres od 1.04.2019r.  do 31.03.2022r.
c) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Od kilkunastu lat Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego. Posiadamy na stanie 141 pozycje różnego sprzętu, w tym: łóżko rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowerki 
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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

rehabilitacyjne, balkoniki i  podpórki, kule pachowe i  łokciowe, materace p/odleżynowe i inny drobny sprzęt. Z tej formy 
pomocy w roku 2021 skorzystały 90 osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Działalność wypożyczalni była w całości 
finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia.
d) Wsparcie rzeczowe. Wydawano odzież i artykuły żywnościowe otrzymywane od prywatnych darczyńców.
e) Działalność kulturalna, oświatowa i sportowa
- w m-cu marcu zorganizowano kiermasz wielkanocny dla pracowników Spółdzielni Zgoda
- w m-cu maju i czerwcu zorganizowano wyjazdy integracyjne/pikniki do Rąbienia 
- w m-cu czerwcu w ramach realizacji projektu OI z ON zorganizowano 2-dniowy wyjazd usprawniający do Grudziądza 
- w m-cu sierpniu w ramach realizacji projektu OI z ON zorganizowano 2-dniowy wyjazd usprawniający do Milicza
- w m-cu sierpniu zorganizowano dla członków Stowarzyszenia 2 dniowy wyjazd integracyjny do Siedlec
- w m-cu wrześniu zorganizowano dla uczestników WTZ 3 dniowy wyjazd integracyjny do Wrocławia połączony z Ogólnopolską 
Pielgrzymką Osób Niepełnosprawnych 
- w m-cu październiku zorganizowano dla uczestników WTZ wyjazd do Teatru
- w m-cu listopadzie zorganizowano zabawę andrzejkową w ramach realizacji projektu "Andrzejkowe Wróżby". Zadanie 
sfinansowane było ze środków PFRON
- w miesiącu grudniu zorganizowano 2 świąteczne kiermasze wyrobów WTZ oraz spotkanie wigilijne dla uczestników WTZ,
podopiecznych Ośrodka, pracowników i wolontariuszy. 
Wszystkie organizowane i zrealizowane przedsięwzięcia miały na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 
lokalnym, przełamywanie barier społecznych (lęku, wycofania, nieśmiałości) i powodowały, że środowisko lokalne stawało się 
bardziej przyjazne 
i otwarte na osoby niepełnosprawne.
f) Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi
Stowarzyszenie realizując swoje statutowe cele współpracowało z PFRON, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,  
Starostwem Powiatowym  i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Urzędem Miejskim w Konstantynowie 
Łódzkim.
W ramach podpisanej umowy o współpracy ze Spółdzielnią Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie otrzymywaliśmy wsparcie 
materialne i logistyczne przy organizacji imprez  (pomoc finansowa, nieodpłatne wynajęcie pomieszczeń, porady prawnika). 
Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją im. Brata Alberta Oddział w Łodzi, Stowarzyszeniem”Pokój” w Łodzi, „Jesteśmy 
Tacy” w Pabianicach.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia jest członkiem Rady ds. w/w współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Jest również 
członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który działa  przy Urzędzie Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
g) 1% podatku
Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego sprawiło, że osoby chcące pomagać innym mogły przekazywać nam 1% z 
podatku od swoich dochodów. W wyniku tej akcji Stowarzyszenie zebrało w roku 2021 kwotę 11.972,80 zł. Środki te były w 
całości przeznaczone na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia, między innymi na doposażenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i funkcjonowanie Ośrodka Integracji.
W roku 2021 zakupiliśmy w ramach zebranych środków 2 wózki inwalidzkie, 4 kule łokciowe do wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego , wspieraliśmy finansowo Ośrodek Integracji, zakupiliśmy paczki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka.
h) Inne
Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 10 razy i podjął 27 uchwał dotyczących bieżącej działalności. 
Stowarzyszenie prowadziło kampanię reklamową w lokalnej prasie, telewizji oraz rozdawaliśmy ulotki przy różnych okazjach
Prowadziliśmy stronę internetową www.czujesercem.pl, gdzie zamieszczaliśmy informacje o tym, co robiliśmy i zachęcaliśmy 
osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty jaką proponuje Stowarzyszenie, tj.: korzystania z porad specjalistów z różnych 
dziedzin, do udziału w zajęciach Ośrodka, do  korzystania z wypożyczalni.
Prowadziliśmy Kronikę Stowarzyszenia, w której zapisywaliśmy wszystkie ważniejsze imprezy i wydarzenia. 
Złożono 2 wnioski o dofinansowanie imprez w roku 2022r.tj.:
- 2 dniowy wyjazd integracyjny dla członków Stowarzyszenia
- Andrzejkowe Wróżby 
Wszystkie nasze działania zmierzały do zaspokajania potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.
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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

250

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 pozostałych organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Objęcie swą działalnością 
najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie poradnictwa terapeutycznego, 
prawnego, zdrowotnego i instytucjonalnego, 
tworzenie i prowadzenie dziennych ośrodków 
wsparcia, świetlic terapeutycznych, działalność 
kulturalna i oświatowa, działalność w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, promocja kultury i 
sztuki tworzonej przez osoby niepełnosprawne, 
pomaganie w usuwaniu barier 
architektonicznych, wspomaganie inicjatyw 
mających na celu integrację osób 
niepełnosprawnych i sprawnych, pozyskiwanie 
funduszy na działalność statutową

94.99.Z 8 607,88 zł

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
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11 972,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 150 200,88 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) 1 232 126,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 232 126,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 69 953,00 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

11 520,00 zł

1 138 680,88 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
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 10 869,36 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 607,88 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: 1 206 283,51 zł 8 607,88 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

1 204 753,52 zł 8 607,88 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 529,99 zł 0,00 zł

1 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup materiałów na potrzeby prowadzenia działalności 
Stowarzyszenie

1 125,50 zł

2 Prowadzenie Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi 4 722,14 zł

3 Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego dla członków Stowarzyszenia oraz organizacji 
Andrzejkowych Wróżb

1 850,24 zł

4 Dofinansowanie działalności WTZ 910,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

6 473,00 zł

9 170,00 zł

25 000,00 zł

29 310,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-04-28 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 373,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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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)

10,75 etatów

4 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

104 osób fizycznych
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)

35 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

20 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 692 990,33 zł

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

692 990,33 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)  

3 849,95 zł

2 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

1 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

582 157,21 zł

405 102,81 zł

- nagrody

- premie

54 400,00 zł

101 358,47 zł

- inne świadczenia 21 295,93 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 110 833,12 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 692 990,33 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)

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

1 Dwudniowy wyjazd 
integracyjny do Siedlec

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych, rozwój 
emocjonalny, trening 
zaradności i komunikacji 
społecznej, wypoczynek i 
rekreacja

Powiatowe centrum Pomocy 
Społecznej

9 360,00 zł

2 Andrzejkowe Wróżby Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

2 160,00 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej Aktywne wspomaganie procesu 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych. Stwarzanie 
osobom niepełnosprawnym 
niezdolnych do podjęcia pracy 
możliwości rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w 
zakresie pozyskiwania lub 
przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - środki PFRON

867 840,00 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

8 315,87 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

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

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Aktywne wspomaganie procesu 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych. Stwarzanie 
osobom niepełnosprawnym 
niezdolnych do podjęcia pracy 
możliwości rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w 
zakresie pozyskiwania lub 
przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia.

Starostwo Powiatowe - środki 
PFRON

96 426,80 zł

2 Ośrodek Integracji z 
Osobami 
Niepełnosprawnymi

Podstawowym celem realizacji 
zadania jest umożliwienie 16 
osobom niepełnosprawnym 
dostępu do korzystania z 
szerokiego wachlarza usług 
publicznych i kulturalnych 
ogólnodostępnych na rynku, 
stworzenie przestrzeni do 
bezpiecznego kontaktu z 
innymi, poprawę kondycji 
fizycznej i psychicznej, poprawę 
funkcjonowania społecznego, 
rozwój zainteresowań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

174 414,08 zł
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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

Anna Chojczak
Andrzej Nowak

Joanna Arciuszkiewicz-Sławuta
Anna Ochal

Mieczysław Madej

Data wypełnienia sprawozdania 2022-04-28
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