
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "WIARA I
NADZIEJA" BOHATERÓW WRZEŚNIA 7 02-389 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg ustawy o rachnkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Bilans oraz rachunek zysków i strat został sporządzony z zastosowaniem uproszczeń wynikających z załacznika nr 6 w/w ustawy.
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ichtreścia ekonomiczną.

Data sporządzenia: 2020-09-02

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Marcin Długosz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-09-02

Marcin Długosz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ "WIARA I NADZIEJA"
02-389 WARSZAWA
BOHATERÓW WRZEŚNIA 7 
0000004478

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 145 298,41 152 607,28

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 252,00 1 311,46

III. Inwestycje krótkoterminowe 145 046,41 151 295,82

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 145 298,41 152 607,28

PASYWA

A. Fundusz własny 145 298,30 152 342,88

I. Fundusz statutowy 11 840,00 11 840,11

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 144 746,37 133 458,30

IV. Zysk (strata) netto -11 288,07 7 044,47

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 264,40

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 264,40

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 145 298,30 152 607,28

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-09-02

Marcin Długosz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ "WIARA I NADZIEJA"
02-389 WARSZAWA
BOHATERÓW WRZEŚNIA 7 
0000004478

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 598 421,35 674 817,93

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 598 421,35 674 817,93

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 595 444,22 656 742,75

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 594 469,87 655 763,75

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 974,35 979,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 2 977,13 18 075,18

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 15 452,74 12 716,75

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -12 475,61 5 358,43

I. Pozostałe przychody operacyjne 90,12 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,02

K. Przychody finansowe 1 097,42 1 686,06

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -11 288,07 7 044,47

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -11 288,07 7 044,47

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

aktywa i pasywa są wyceniane do bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

zgodnie z ustawą warsztat terapii zajęciowej jest finansowany w 90 % z funduszy PFRON ( w 2019 kwota 5569.885,00),

10% -środki M. St. Warszawa (w 2019 kwota 63.321,00)
Pozostałe przychody stowarzyszenia to :
składki-13.735,00
1%- 14.885,97
sprzedaż prac WTZ- 3.536,00
przedstawienia w przedszkolach uczestników WTZ: 0,00
przychody finansowe  1.686,02
darowizny osoby fizyczne: 9.455,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty prowadzenia wtz: 633.316,22 (finansowane z dotacji celowej)
koszty poniesione ze srodków stowarzyszenia : 36.143,28

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

fundusz statutowy może być zasilany z nadwyżki przychodów nad kosztami. za rok obrotowy 2019 stowarzyszenie miało nadwyżkę
finansowaną
przekazaną na cele statutowe i pokrycie strat z lat ubiegłych 

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody z tytułu 1% to 14.885,97
środki zostały wydatkowane na dzialalność statutową stowarzyszenia w szczególności organizację wyjazdu dla uczestników wtz oraz
organizację zajęć z obsługi komputera dla podopiecznych stowarzyszenia 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

sprawozdanie finansowe organizacji zostało sporządzone wg załacznika nr 6 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-09-02

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Marcin Długosz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica BOHATERÓW 
WRZEŚNIA

Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-389 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 8235873

Nr faksu 22 8235873 E-mail wtzwiara@wp.pl Strona www www.wtz-wiarainadzieja.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-20

2004-12-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01719587800000 6. Numer KRS 0000004478

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

Urszula Bełdowska Prezes Zarządu TAK

Robert Dziełak Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Hrymniak Sekretarz Zarządu TAK

Krzysztof Czerwiakowski Członek Zarządu TAK

Marcin Długosz Członek Zarządu TAK

Zbigniew Pszczółkowski Członek Zarządu TAK

Henryka Oliwińska 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

Stanisław Świderski Przewodniczący Komisji TAK

Iwona Łukomska Członek Komisji TAK

Barbara Ekner Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
"WIARA I NADZIEJA"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób  z 
Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja”, zwane dalej 
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem profesjonalistów, rodzin, opiekunów i przyjaciół osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, organizacją pożytku publicznego 
prowadzącą działalność statutową na rzecz tych osób, której celem jest:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność charytatywna;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez:
a) Propagowanie idei integracji przez wydawanie własnych informatorów, 
współpracę 
z mediami i inne działania poprawiające wizerunek osób z 
niepełnosprawnością 
w społeczeństwie.
b) Organizowanie imprez propagujących działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.
c) Zbieranie funduszy na wspieranie istniejących placówek edukacyjnych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych i pomocowych. 
d) Zbieranie funduszy wszelkimi formami dopuszczalnymi prawem, w tym 
gromadzenie środków na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne 
urządzenia mające na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością 
funkcjonowanie w środowisku i pracę, oraz działania organizacyjne mające 
na celu otwieranie nowych placówek lub przejmowanie istniejących w 
celu ich prowadzenia w interesie objętych ich opieką osób, takich jak: 
warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola integracyjne, świetlice, 
środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy pomocy społecznej, 
domy stałego pobytu itp. 
e) Działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym 
wspieranie i opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
podejmującymi pracę.
f) Utrzymywanie kontaktów z władzami rządowymi i samorządowymi, 
stowarzyszeniami oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami zajmującymi 
się leczeniem i terapią w kraju 
i poza jego granicami.
g) Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych 
poprzez działania, takie jak:
a) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 
PKD 81.30.Z 
b) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 
PKD 81.21.Z
c) Pozostałe sprzątanie, PKD 81.29.Z
d) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów 
służących 
       do wyplatania, PKD 16.29.Z
e) Produkcja ozdóbek i pamiątek z papieru i tektury, PKD 17.29.Z
f) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami, PKD 47.99.Z
g) Prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych, PKD 
56.10.A
h) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(catering), PKD 56.29.Z
i) Opieka dzienna nad dziećmi, PKD 88.91.Z
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 2



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania Stowarzyszenia Rodziców i opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” w 2019r.:

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ).
Warsztat Terapii Zajęciowej, działał na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                o rehabilitacji społecznej i zawodowej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123. poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628 i Nr 106, 
poz. 668 z późniejszymi zmianami), oraz  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 
r.. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, z 15 kwietnia 2004r.).               
      
WTZ w 2019 roku realizował zadania z zakresu rehabilitacji społecznej   i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i 
poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku 
w tym pracy zawodowej. 
Uczestnikami warsztatu były w 2019r., 32 osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie z terenu Warszawy. Dla każdego z 
uczestników przygotowany był roczny Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR) zawierający ocenę ogólnego poziomu 
funkcjonowania uczestnika, wskazania dot. zakresu terapii, form i metod. Na bieżąco dokonywano modyfikacji planu oraz ocen 
postępów rehabilitacji i realizacji planu terapii.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30
Zatrudniona w placówce kadra pracowała w godz. 7.30 – 15.30

Zajęcia terapeutyczne realizowane głównie w formie treningów umiejętności społecznych i zawodowych odbywały się w 
pracowniach: stolarskiej, gospodarstwa domowego, artystyczno plastycznej, aktywności twórczej i ekologiczno przyrodniczej.

    Dodatkowo regularnie organizowane były zajęcia z psychologiem, w 2019 roku praca psychologa w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej przebiegała zgodnie 
z przygotowanym planem pracy. Zajęcia miały formę indywidualnych konsultacji psychologicznych i warsztatów grupowych. 
Podczas spotkań indywidualnych pracowano nad osobistymi trudnościami. Praca miała charakter wsparcia oraz  
psychoedukacyjny. Prowadzono regularne spotkania z trzema uczestnikami, którzy doświadczali chronicznych trudności 
wymagających dłuższej pracy. Metody działań były dostosowane do konkretnych problemów 
i obejmowały m.in.: wsparcie poprzez rozmowę, wykonywanie prac pisemnych, ćwiczenia relaksacyjne i odgrywanie ról. 
Podczas spotkań grupowych praca przebiegała zgodnie z przygotowanym planem, który obejmował obszary związane z 
relacjami społecznymi i pracą zawodową.
Wszystkie zajęcia rozpoczynały się od omówienia bieżących problemów zarówno grupowych jak i osobistych, którymi 
uczestnicy chcieli się podzielić. Starano się szukać rozwiązań   i udzielać wzajemnego wsparcia.
Tematy spotkań grupowych dotyczyły rozwijania świadomości samych siebie, własnych celów, wartości , pełnionych ról i 
potrzeb. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia, które pomagały odpowiedzieć na pytania ,,Kim jestem i jaka jest moja rola 
społeczeństwie. Pracowano także nad rozwojem tolerancji i akceptacji poprzez naukę rozpoznawania różnic                            i 
podobieństw między ludźmi oraz pogłębianie wrażliwości na potrzeby i wartości innych osób. Uczestnicy odkrywali i rozwijali 
własne zdolności. Sporządzali bilans swoich mocnych                i słabych stron oraz rozwijali akceptację wobec ograniczeń i 
niepełnosprawności. Spotkania dotyczyły także higieny osobistej. Uczestnicy uczyli się dbać o higienę oraz poszerzali 
świadomość wpływu higieny na zdrowie i kontakty z innymi.
Część zajęć poświęcono zdrowiu psychicznemu. Uczestnicy dowiedzieli się czym zdrowie psychiczne jest, jak o nie dbać i gdzie 
szukać pomocy, gdy dzieje się coś niepokojącego. Omówiono kilka zaburzeń psychicznych takich jak np. depresja, zaburzenia 
lękowe, schizofrenia. 
Podczas zajęć pracowano nad rozwojem umiejętności współpracy w grupie. Uczestnicy uczyli się prawidłowej komunikacji oraz 
rozpoznawania i przestrzegania reguł grupowych.           W tym celu przygotowano zasady obowiązujące podczas  spotkań. 
Ustanowiono wspólne cele i starano się dążyć do ich realizacji.
Dużą część spotkań poświęcono na rozwijanie regulacji emocji, samokontroli i sposobów radzenia sobie ze stresem. Omawiano 
różne rodzaje uczuć, uczyliśmy się je rozpoznawać i rozumieć ich funkcje. Uczestnicy przygotowali własne sposoby radzenia 
sobie ze stresującymi sytuacjami.
Kilka spotkań dotyczyło bezpieczeństwa. Rozmawiano o tym jakie zagrożenia mogą spotkać uczestników w ich codziennym 
życiu. Omówiono zachowania i nawyki pozwalające zachować bezpieczeństwo. Przypomniano numery ratunkowe i ćwiczyliśmy 
poprzez odgrywanie scenek kontakt ze służbami ratunkowymi.
Innym obszarem, któremu poświęco uwagę były relacje społeczne. Uczestnicy rozwijali umiejętności prawidłowej komunikacji, 
poznawali reguły akceptowanych społecznie form zachowania i wyrażania emocji. Uczyli się udzielać informacji zwrotnych, 
rozpoznawać wzajemne granice i rozwiązywać konflikty. 
Zajęcia grupowe rozwijały umiejętności i przygotowywały uczestników do podjęcia pracy zawodowej. Zdobywali oni wiedzę na 
temat rynku pracy, rodzaju umów, praw i obowiązków pracowników. Ćwiczyli prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i 
przygotowywali własne CV.
Uczestnicy uczyli się rozpoznawać własne umiejętności i preferencje oraz wykorzystywać tę wiedzę do poszukiwania pracy.
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Inną formą zajęć realizowaną w WTZ w 2019r., były regularne zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej i rekreacji ruchowej. 
Realizowane były następujące zadania ogólne:
1. usprawnianie/kompensacja
2. nauka
3. rozwijanie/doskonalenie.

Podczas zajęć (grupowych oraz indywidualnych) szczególny nacisk został położony na:
- utrzymywanie odpowiedniej dla wieku i ograniczeń wydolności organizmu,
- uczenie prawidłowych wzorców, - utrwalanie i rozwijanie posiadanych umiejętności psychoruchowych,
- zwiększanie wiary we własne możliwości,
- współpracę i rywalizację w duchu zasad fair play.

W ramach zajęć uczestnicy poznawali różnorodne dyscypliny sportowo-rekreacyjne; prowadzone były także wewnętrzne 
rozgrywki sportowe.
Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej oraz terenie otwartym (m.in. na siłowni plenerowej Parku Szczęśliwickiego).
W maju 2019 roku przeprowadzony został test sprawności motorycznej, który obejmował wszystkich uczestników zajęć i 
pozwolił określić ich:
- gibkość
- moc ~ skoczność
- siłę
- szybkość ~ zwinność.
Analiza wyników uzyskanych podczas prób pozwoliła na bardziej zindywidualizowany dobór ćwiczeń i zadań wyznaczanych 
uczestnikom. 

Rehabilitacja zawodowa uczestników WTZ w 2019r., odbywała się poprzez:

 Zajęcia prowadzone w placówce – w pracowniach terapeutycznych warsztatu oraz w czasie spotkań indywidualnych i 
grupowych z psychologiem. 
Uczestnicy doskonalili podstawowe, ogólne kompetencje zawodowe tj. punktualność, odpowiedzialność za powierzone zadania 
i narzędzia, obowiązkowość, dbanie o bezpieczeństwo    i porządek na stanowisku pracy, umiejętność pracy w grupie, zgłaszanie 
przełożonym sytuacji problemowych, umiejętność właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia itd. Zdobywali także wiedzę o 
zasadach związanych z poszukiwaniem pracy, aplikowaniem i bezpośrednim kontaktem z potencjalnym pracodawcą.
W ramach treningów umiejętności zawodowych odbywały się zajęcia doskonalące: 
- Sprawność manualną
- Liczenie
- Czytanie i pisanie
- Mierzenie (linijką, miarką)
- Sortowanie przedmiotów
- Posługiwanie się narzędziami w prac. stolarskiej
- Prace porządkowe w prac. gospodarstwa domowego
- Prace z zakresu ogrodowych-pielęgnacji zieleni
- Obsługę urządzeń (AGD,RTV, biurowych, itp.)

Współpracę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W ramach działań z zakresu rehabilitacji zawodowej 10 Uczestników naszego WTZ wzięło udział w IV kw. 2019r., w projekcie 
organizowanym przez PSONI pn.: „Droga do włączenia osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy - KROK 1 - Przygotowanie 
zasobów”. Uczestnicy brali udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz warsztatach 
grupowych z aktywnego poszukiwania pracy.
Udział w projekcie pozwolił Uczestnikom wzmocnić kompetencje zawodowe poprzez określenie swoich słabych i mocnych stron 
(w aspekcie umiejętności zawodowych), zainteresowań i osobistych potrzeb związanych z ewentualną pracą. Diagnoza i wnioski 
z udziału w projekcie wzbogaciły wiedzę kadry WTZ na temat możliwości poszczególnych Uczestników warsztatu. 

Współpracę z Centrum DZWONI (Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną).
W ramach współpracy w 2019r.,  2 uczestników WTZ uzyskało wsparcie Centrum DZWONI w zakresie doskonalenia kompetencji 
zawodowych.
Jedna z tych osób uczestniczyła w projekcie pn.: „Samodzielni i skuteczni”, Centrum „DZWONI” III. W ramach projektu poza 
częścią teoretyczną miała praktyczną okazję wykonywać różnego typu prace w placówkach komercyjnych na terenie Warszawy.
Druga z tych osób,  pracowała w ramach wolontariatu (kilka godzin tygodniowo) w Zakładzie dla Chronicznie Chorych w 
Warszawie.

 Porozumienie o współpracy (między Szpitalem Chirurgii Urazowej STOCER w Warszawie    Stowarzyszeniem i WTZ) w sprawie 
organizacji  rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ                w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie  przy budynku Przychodni 
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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

Rehabilitacyjnej, w którym jest siedziba warsztatu. W ramach tego porozumienie grupa uczestników WTZ wykonywała prace w 
okresie wiosenno letnim i jesienią 2019r. Efektem tych działań było udoskonalenie umiejętności zawodowych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych WTZ.

2. Pracownia komputerowa.
 W 2019 r., stowarzyszenie finansowało działalność pracowni komputerowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
głównie uczestników WTZ.
Zajęcia w pracowni odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godz. Prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.
Różnorodność proponowanych w ramach terapii zajęć i prac pozwalała na odkrywanie przez Uczestników  zdolności  w  zakresie 
 obsługi  komputera  oraz  podnoszenie  sprawności intelektualnej  i  manualnej.  Podopieczni  uczyli  się  praktycznej  obsługi  
komputera, obsługiwania myszki, klawiatury, zarządzania plikami i folderami, pracy 
z edytorem tekstów, korzystali ze znajdującej się w pracowni drukarki.  Oswajali  się  
z  nowoczesną  techniką i  uczyli praktycznie  ją wykorzystywać. Poznawali  wirtualny  świat  w  Internecie  poprzez  
wyszukiwanie  informacji  na określone tematy. Uczestnicy  dużo  czasu  poświęcali  na  pracę  w  edytorach  tekstu,  dzięki  
czemu  kształcili 
i doskonalili umiejętność pisania na klawiaturze,  poprawnego rozmieszczenia 
oraz formatowania tekstu. W ramach tematu przewodniego „Uczymy się tolerancji poprzez poznawanie innych kultur i religii ” 
Uczestnicy wyszukiwali w Internecie oraz opracowywali wiadomości na temat największych światowych wyznań i innych nacji. 
Część czasu zajęć przeznaczona została na rozrywkę. Gry edukacyjne, przygodowe, sprawnościowe, bez elementów przemocy, 
pozwoliły  ćwiczyć spostrzegawczość, logiczne myślenie, refleks i motorykę. Starano się aby działania te miały na celu 
podniesienie zainteresowania dziedziną informatyki i zastosowania komputerów. 
W ramach nauki bezpiecznego korzystania z Internetu podejmowano z Uczestnikami tematy, które doskonaliły logiczne 
myślenie, pamięć, wyciąganie wniosków, koncentrację i spostrzegawczość.  Zajęcia  te  miały  pozytywny  wpływ  na komunikację 
i umiejętność współpracy wśród Uczestników. 
Uczestnicy pracowni komputerowej wykonywali również różnorodne prace na rzecz Warsztatu wyszukując przepisy kulinarne, 
informacje na temat  omawianych zagadnień, opracowując kalendarze miesięczne. Bogata i różnorodna gama wykonywanych 
zadań 
i ćwiczeń pozwoliła utrwalić i podnosić zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Satysfakcja z dobrze wykonanych zadań 
wzmacniała u Uczestników poczucie własnej wartości i motywowała do dalszej pracy.

3. Inne działania stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

1). Jubileuszowy X Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnością pn "Strzał w 10!!!".  OSiR Warszawa Ochota.

W ramach uczestnictwa w ruchu społecznym pn Koalicja na Rzecz Ochoty, stowarzyszenie po raz kolejny współorganizowało 
imprezę sportowo rekreacyjną, w której udział wzięło ponad 90 zawodników (uczestników instytucji i placówek wspierających i 
edukacyjnych) oraz kilkudziesięciu opiekunów, trenerów a także kadra placówek.

2). Wycieczka turystyczno rekreacyjna.
Stowarzyszenie zorganizowało w 2019r., 5 dniową wycieczkę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
. Uczestnikami wyjazdu było 26 osób w tym 21 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 5 opiekunów.
Cele imprezy:
-  poprawa samopoczucia psychicznego uczestników i ich ogólnego stanu zdrowia,
- udoskonalenie samodzielności (samoobsługi) uczestników,
- poprawa komunikacji interpersonalnej,
- powiększenie wiedzy o Polsce, głównie z zakresu historii i przyrody zwiedzanego regionu,
- zwiększenie wiary we własne siły i możliwości.
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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)

Nie dotyczy.

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

350

7

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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej 
organizującego działania z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością.
W 2019 r. uczestnikami WTZ były 32 dorosłe 
osobyz niepełnosprawnością intelektualną z 
powiatu warszawskiego. Zajęcia terapeutyczne 
odbywały się we wszystkie dni robocze z 30 
dniową przerwą urlopową na przełomie lipca i 
sierpnia 2019r. Zajęcia były realizowane w 
siedzibie WTZ pracowniach tematycznych a 
także poza placówką w ramach doskonalenia 
umiejętności praktycznych zarówno z obszaru 
funkcjonowania społecznego jak i kompetencji 
zawodowych. Celem tych działań było 
usprawnienie funkcjonowania uczestników zajęć 
i przygotowanie ich do podjęcia pracy 
zarobkowej. Stworzenie warunków do uzyskania 
większej samodzielności i zaradności oraz 
umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w 
życiu społęcznym.

94.99.Z 14 885,97 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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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) 676 503,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 674 817,93 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 686,06 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

Produkcja ozdóbek i pamiątek z papieru i 
tektury (klasyfikacja PKD).
W ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego stowarzyszenie w 2019r., 
zrealizowało 1 działanie polegające na 
wykonaniu kilkudziesięciu sztuk ozdób 
świątecznych. Zlecenie na ozdoby zostało 
złożone przez firmę z sektora prywatnego. 
Środki uzyskane ze sprzedaży tych 
produktów zostały przeznaczone na 
działalność statutową stowarzyszenia, 
przede wszystkim wsparcie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
warsztacie terapii zajęciowej.

17.29.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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 885,97 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 633 206,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23 190,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5 222,02 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 14 885,97 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 885,97 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: 669 459,52 zł 14 885,97 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

655 763,75 zł 14 885,97 zł

979,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Wycieczka turystyczno rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami. 9 525,17 zł

2 Pracownia komputerowa dla Uczestników WTZ 5 360,80 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

63 321,00 zł

569 885,00 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:

13 735,00 zł

9 455,00 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 19 054,18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -979,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

12 716,75 zł

0,02 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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1.1. 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)

9,12 etatów

2 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

30 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)

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 450 144,77 zł

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

450 144,77 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)

4 060,62 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)  

0,00 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

435 817,61 zł

395 017,61 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

35 500,00 zł

- inne świadczenia 5 300,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 327,16 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 450 144,77 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

6 750,00 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 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w 2019r.

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 63 321,00 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

0,00 zł

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

1 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w 2019r.

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

569 885,00 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

Robert Dziełak
Marcin Długosz 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

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1

2020-10-13
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