
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina OLKUSZ

Powiat OLKUSKI

Ulica KOSYNIERÓW Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość OLKUSZ Kod pocztowy 32-300 Poczta OLKUSZ Nr telefonu 507282192

Nr faksu E-mail e.szanca@onet.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-03-01

2013-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12143040000000 6. Numer KRS 0000371992

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 KOSTULSKA PRZEWODNICZĄCA 
ZARZĄDU KOŁA

TAK

TADEUSZ ŻUCHOWICZ WICEPRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU KOŁ

TAK

ALEKSANDRA MAJ SKARBNIK ZARZĄDU 
KOŁA

TAK

EWA ŻUCHOWICZ SEKRETARZ ZARZĄDU 
KOŁA

TAK

DANUTA GANCARZ CZŁONEK ZARZĄDU 
KOŁA

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

MARIA KNAP PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ELŻBIETA BARCZYK CZŁONEK TAK

TERESA TABOR CZŁONEK TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
OLKUSZU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA 
SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, TWORZENIA 
WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, 
PROWADZENIA ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU 
SPOŁECZNYM, DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ICH ZDROWIA ORAZ 
WSPIERANIE ICH RODZIN. 

MISIĄ STOWARZYSZENIA JEST:
 - DBANIE O GODNOŚĆ LUDZKĄ, MIEJSCE W RODZINIE I WŚRÓD INNYCH 
LUDZI, ORAZ SZCZĘŚCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 - WSPIERANIE RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
WE WSZYSTKICH OBSZARACH ŻYCIA

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

TWORZENIE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
WARUNKÓW DECYDOWANIA W SWOICH SPRAWACH ZARÓWNO W 
RODZINACH, JAK I W PLACÓWKACH ORAZ W FORMACH WSPARCIA Z 
KTÓRYCH KORZYSTAJĄ. /ART.5 § 4/
TWORZENIE WARUNKÓW WŁĄCZANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, 
JAKO INDYWIDUALNYCH OSÓB IJAKO GRUP, W TOK NORMALNEGO ŻYCIA, 
KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ I FORM ŻYCIA SPOŁECZNEGO, Z ZAPEWNIENIEM IM, W RAZIE 
POTRZEBY, ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA, ZWŁASZCZA W POSTACI 
SPECJALISTYCZNEJ POMOCY, DORADZTWA I ASYSTY./ART.5 § 6/
PROWADZENIE RÓŻNORODNYCH USŁUG, M.IN. W FORMIE PLACÓWEK I 
ZESPOŁÓ KOMPLEKSOWEJ, WIELOSPECJALISTYCZNEJ POMOCY, W 
SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WCZESNEJ INTERWENCJI, REHABILITACJI, 
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, TERAPII, EDUKACJI, REWALIDACJI I 
WYCHOWANIA, M.IN. W RAMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, 
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, REALIZACJI OBOWIĄZKU 
SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI, A TAKŻE EDUKACJI REKREACYJNEJ, 
WYPOCZYNKU ORAZ DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNO-REKREACYJNEJ, 
KULTURALNEJ, SPORTOWEJ I INNEJ WYNIKAJĄCEJ Z IDEI AKTYWNEGO 
ŻYCIA PRZY PEŁNYM WŁĄCZENIU W ŻYCIE GRUP RÓWIEŚNICZYCH I 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI; ORGANIZOWANIE DOWOZU ITP., Z 
UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNEJ OPIEKI WE WSZYSTKICH FORMACH. /ART 
5 § 7/
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, POPULARYZATORSKIEJ I 
INNEJ MOGĄCEJ WPŁYWAĆ NA WZROST AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. /ART. 5 § 17 /
GROMADZENIEFUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA /ART.5 § 
19/
INNĄ DZIAŁALNOŚĆ KORZYSTNĄ DLA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 
STOWARZYSZENIA. /ART. 5 § 20/

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 2



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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi od 01.09.2015 r. Osrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, 
który spełnia obowiązek szkolny osób niepełnosprawnych intelektualnie w stosunku umiarkowanym, znacznym i głębokim ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 0-25 roku życia. Podstawowym celem ośrodka jest kompleksowa pomoc: 
rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna, psychologiczna, logopedyczna. Oferujemy zajęcia dostosowane do wieku i 
indywidualnych możliwości każdego ucznia. Prowadzimy działalność informacyjną wpływającą na wzrost akceptacji i 
zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia w ramach Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci młodszych, oraz zajęcia opiekuńczo-świetlicowe dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, zatrudniając odpowiednich specjalistów. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizowało i brało  
udział w imprezach okolicznościowych: zabawy, spotkania rodzinne, wigilia, śniadanie wielkanocne, Festiwal piosenki 
podwórkowej, Walentynki, spotkania z psychologiem. Ze względu na pandemię nie odbyło się wiele zaplanowanych spotkań, 
wyjazdów turystycznych i rehabilitacyjnych. Mimo wszystko staraliśmy się zapewnić niepełnosprawnym zajęć opiekuńczo -
wychowawczych. Organizowaliśmy spacery na terenie Gminy /las, miejsca pamięci, rynek, zamek w Rabsztynie/ oczywiście 
zapewniając uczestnikom bezpieczeństwo /dezynfekcja, maseczki, mycie rąk, zachowanie odległości/.
Stowarzyszenie w roku 2020 zrealizowało 1 projekt "Razem raźniej i weselej"

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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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

Włączanie podopiecznych stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku do 
codziennego życia, organizowanie różnych zajęć, 
spotkań, pozwalających na wyjście z domu ich 
wsparcie i pomoc rodzinom i opiekunom. 
Niepełnosprawni wraz z Rodzinami biorą udział 
w spotkaniach integracyjnych np. zabawy przy 
muzyce, Walentynki, Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, Andrzejki, 
Mikołaj, Spotkanie wigilijne, wspólne spacery 
spacery, zwiedzanie ciekawych miejsc i okolic 
naszej Gminy.  Wspólne wyjazdy na baseny 
termalne, wycieczki turystyczne, gdzie 
niepełnosprawni poznają kulturę, folklor i 
przyrodę naszego kraju. Wspólne wyjazdy na 
baseny termalne, wycieczki turystyczne, gdzie 
niepełnosprawni poznają kulturę, folklor i 
przyrodę naszego kraju.

94.99.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie od 01.09.2015 prowadzi Ośrodek 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 
0-25 roku życia, dla których czynności dnia 
codziennego stanowią barierę niemożliwą do 
pokonania. Podopieczni realizują obowiązek 
szkolny, uczestniczą w indywidualnych zajęciach 
z fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą, 
pedagogiem, korzystają z Sali Doświadczania 
Świata i Sali Integracji Sensorycznej.

88.91.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-świetlicowych dla 
niepełnosprawnych intelektualnie. Adresatami 
zadań to osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej oraz osoby z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi m.in. na 
wózkach inwalidzkich zamieszkujący powiat 
olkuski. Celem jest świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób w różnym wieku, 
wdrażanie osób niepełnosprawnych 
intelektualnie do funkcjonowania społecznego, 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, integracja ze 
środowiskiem, rozwijanie zdolności, zamiłowań, 
zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim 
wyjście z domu, a także odciążenie i pomoc 
rodzinie w codziennej opiece.

88.10.Z 0,00 zł
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14 037,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 538 564,65 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) 572 287,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 558 130,85 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 14 156,35 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 782,30 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

433 406,53 zł

105 158,12 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 14 902,35 zł

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

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 2 451,28 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 275,46 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: 572 160,66 zł 7 275,46 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

569 740,43 zł 7 275,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 420,23 zł 0,00 zł

1 Remont sali gospodarstwa domowego dla podopiecznych aby uczyli się wykonywania 
samodzielnie czynności życia codziennego.

2 710,25 zł

1 ubezpieczenie i koszty utrzymania pomieszczeń 4 565,21 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

1 125,60 zł

3 656,70 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11 609,58 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)

9 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)

6,81 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22 osób fizycznych
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 297 411,24 zł

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

297 411,24 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)

1 108,34 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)  

1 171,71 zł

3 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

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

204 976,24 zł

204 976,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 92 435,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 297 411,24 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

1 750,00 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)

Wskazane najwyższe wynagrodzenie wypłacone 
pracownikowi było z tytułu umowy zlecenie i obejmowało 
wypłatę za koordynację nad realizacją projektu i jego 
rozliczeniem i było za okres 6 miesięcy pracy. Najwyższe 
zlecenie za okres miesięczny wynosiło 2786,4

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)

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

1 Prowadzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczego oraz 
Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka.

Prowadzenie zadań z zakresu 
edukacji, terapii 
psychologicznej, rehabilitacji 
ruchowej, logopedycznej, 
pedagogicznej. Przygotowanie i 
wspieranie w samodzielności.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu. 433 406,53 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

6 283,80 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

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

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

Elżbieta Szańca
Anna Kostulska 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

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

1 Rehabilitacja Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
i Ruchowym w Sali 
Doświadczenia Świata oraz w 
Sali Integracji Sensorycznej 
prowadzenie świetlicy dla 
niepełnosprawnych.

Rehabilitacja i 
usprawiedliwienie osób z 
upośledzeniem umysłowym i 
ruchowym w sali Doświadczania 
Świata oraz w Sali Integracji 
Sensorycznej oraz zapewnienie 
opieki i zajęć dla dzieci 
niepełnosprawnych w świetlicy.

Zadania finansowanych przez 
Województwo Małopolskie w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego.

105 158,12 zł

2021-10-13
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