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• 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 2022-09-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina USTROŃ

Powiat CIESZYŃSKI

Ulica UL. WIEJSKA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość USTROŃ Kod pocztowy 43-450 Poczta USTROŃ Nr telefonu 734488496

Nr faksu E-mail oerwoerw@gmail.com Strona www www.niepelnosprawniustron.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-18

2006-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07051326800000 6. Numer KRS 0000099847

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

Dorota Kohut prezes TAK

Monika Krzyżak zastępca prezesa TAK

Aleksandra Gmura członek zarządu 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

Izabela Frank-Szarek komisja rewizyjna TAK

Mirosława Huma komisja rewizyjna TAK

Halina Puchowska-Ryrych komisja rewizyjna TAK

Lidia Janczar komisja rewizyjna TAK

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest udzielanie świadczeń w zakresie pomocy 
społecznej poprzez organizowanie pomocy i opieki osobom z 
niepełnosprawnością w każdym wieku oraz organizowanie różnorodnych 
form kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
lub nieharmonijnie rozwijającej się oraz pomoc ich rodzinom.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w 
Ustroniu
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju w Ustroniu
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
Współpraca z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, różnymi 
instytucjami, organami samorządowymi, placówkami medycznymi, 
wychowawczymi, przedszkolami, szkołami mającymi za zadanie niesienie 
pomocy i opieki osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom
Organizowanie wystaw promujących twórczość osób z 
niepełnosprawnością.
Organizowanie koncertów, festynów, kwest o zasięgu lokalnym i 
ponadlokalnym, których dochód przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych.
Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi o podobnych celach działania, na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 
społeczeństwami.
Wydawanie publikacji, książek o treści informacyjno – promocyjnej i 
edukacyjno - szkoleniowej.
Organizowanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością, chorych, oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w organizowaniu 
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz nieharmonijnie rozwijających się w każdym wieku, jako działalność 
pożytku publicznego. Organizuje pozaszkolne formy kształcenia poprzez 
prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego oraz 
Punktu Konsultacyjnego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 
Prowadzi się tam specjalistyczną edukację na poziomie podstawowym i 
średnim dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej oraz edukację, gdzie nie da się 
zdefiniować poziomu nauczania dla uczniów z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej.  Stowarzyszenie sprawuje opiekę 
wychowawczą i społeczną na rzecz niepełnosprawnych bez 
zakwaterowania, zapewniając im edukację oraz niosąc pomoc w trudnej 
sytuacji materialnej. Opieka obejmuje odwiedzanie niepełnosprawnych w 
domach oraz udzielanie specjalistycznych konsultacji rehabilitanta, 
psychologa, logopedy, pedagoga oraz doradztwo w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji życiowych. Towarzystwo prowadzi również 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 
Działalność statutowa jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 
odpłatna.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu obchodziło w bieżącym roku sprawozdawczym trzydziestolecie 
swojego istnienia. Przez cały okres działalności cel statutowy nie uległ zmianie, a pomoc osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną był udoskonalany.
Stowarzyszenie organizuje wszechstronną rehabilitację dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością poprzez:
1. Prowadzenie niepublicznej placówki edukacyjnej Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu, gdzie 
obowiązek nauki realizowało średnio 91 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia grupowe organizowane były w 
godzinach 8:00-14:00. Uczniowie korzystali również ze wsparcia indywidualnego podczas zajęć ze specjalistami: logopeda, 
psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Kierunkiem pracy z wychowankami placówki był wszechstronny 
rozwój na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju samodzielności i 
zaradności życiowej. W ramach zajęć organizowano wiele aktywności dla uczniów placówki rozwijających ich funkcjonowanie 
społeczne. Cele edukacyjno-rehabilitacyjne formułowano na podstawie diagnoz funkcjonalnych w porozumieniu ze 
środowiskiem dziecka. 
2. Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, które są 
niepełnosprawne lub nieharmonijnie rozwijające się. Regularną rehabilitację prowadzono dla ponad 560 dzieci z rozpoznaniem 
m.in. niepełnosprawności ruchowej, afazji motorycznej, wad narządu ruchu, słuchu, wzroku czy z rozpoznaniem całościowego 
zaburzenia rozwoju. 
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie podczas codziennych zajęć grupowych wsparcie otrzymało 40 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które poprzez szereg czynności mogły uczestniczyć w aktywnościach 
rozwijających ich umiejętności i podtrzymywać już zdobyte sprawności. 
4. W roku 2021 pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PFRON 
25+. Dorośli absolwenci Ośrodka mogli korzystać z zajęć organizowanych na terenie placówki, dzięki czemu utrzymali 
dotychczasowe umiejętności.
Stowarzyszenie z powodzeniem realizowało swój cel statutowy, dzięki czemu liczba osób objętych wsparciem sukcesywnie 
wzrasta, a udzielana pomoc jest w pełni profesjonalna. 
W ramach działalności stowarzyszenia zatrudniano ponad 90 pracowników na stanowiskach terapeutycznych oraz 
pomocniczych. Stowarzyszenie czyniło starania, by na bieżąco podnosić kompetencje kadry. Działalność Towarzystwa Opieki nad 
Niepełnosprawnymi wpisuje się w ideę organizacji pożytku publicznego, które będąc trzecim sektorem państwa, wspierają jego 
rolę w zakresie wsparcia m.in. osób z niepełnosprawnością.
W roku 2021ym nie przerwano działalności edukacyjno-rehabilitacyjnej ze względu na pandemię. Zajęcia prowadzono zgodnie z 
planem, dzięki bardzo dobrym warunkom lokalowym jakimi dysponuje stowarzyszenie.
Towarzystwo realizuje "Projekt Zuza" wraz z darczyńcami świata biznesu. Projekt realizowany jest z myślą o dzieciach i młodzieży 
z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i placówkach opiekuńczych. Kluczowym jest 
dla tych dzieci spotkać ludzi, którzy stworzą dla nich bezpieczną bazę, wyciągając pomocną dłoń. W ramach pomocy społecznej 
wspiera się:
1. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, mieszkających w rodzinie zastępczej, rodzinie adopcyjnej lub placówce opiekuńczej 
poprzez wsparcie finansowe działań, które poprawią ich jakość życia według indywidualnych potrzeb.
2. Umożliwia się bezpłatny udział w szkoleniach profesjonalistom wspierającym dzieci w pieczy zastępczej, adopcji, placówkach 
opiekuńczych i instytucjach pomocowych, którzy w swojej pracy, będącej służbą drugiemu człowiekowi, chcą podnosić swoje 
zawodowe kompetencje.
3. Poprawiamy infrastrukturę i doposażamy rodziny zastępcze, adopcyjne, placówki opiekuńcze, w których mieszkają dzieci i 
młodzież z niepełnosprawnością rozpatrując ich indywidualne potrzeby.
W lipcu 2021r. zrealizowano projekt "Ośrodek ponad Granicami" organizując wolontariat pracowników stowarzyszenia w 
sierocińcu w Tanzanii. Pedagodzy oraz fizjoterapeutka pracowali w sierocińcu "Dunia Ya Heri" dzieląc się swoją wiedzą z 
miejscowymi opiekunkami. Niezwykłym wydarzeniem sfinansowanym w ramach projektu było wyjazd na safari najstarszych 
dzieci z sierocińca.
Stowarzyszenie zorganizowało wydarzenia o charakterze charytatywnym, z których dochód wspomógł finansowo działalność 
bieżącą. Były to m.in. piknik rodzinny, koncert Adama Makowicza, kwesta na cmentarzach.
Współpracowano z darczyńcami, instytucjami w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-23 3



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

nie

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

750

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną placówkę 
oświatową Ośrodek Edukacyjno - 
Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Ustroniu. W 
placówce realizują obowiązek szkolny uczniowie 
ze znaczną, umiarkowaną oraz głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia 
prowadzone są od poniedziałku do piątku, od 
8:00-14:00. Celem pracy z wychowankami jest 
rozwój ich funkcjonowania na miarę potrzeb i 
możliwości. Dzieci wspierają pedagodzy 
specjalnie, neurologopedzi, psycholodzy, 
fizjoterapeuci.
W Ośrodku działa wczesne wspomaganie 
rozwoju dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia 
nauki, które rozwijają się nieharmonijnie i są 
zagrożone niepełnosprawnością. Zajęcia 
odbywają się w wymiarze 4-8 w miesiącu.

85.59 B 28 575,11 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie wraz z partnerami z sektora 
biznesu stworzyło "Projektu Zuza", którego 
celem jest wsparcie finansowe dzieci i młodzieży, 
które mieszkają w rodzinach zastępczych lub są 
adoptowane.Projekt podzielony jest na trzy 
obszary. Pierwszy wspiera indywidualne 
potrzeby dzieci, obszar drugi wspiera 
opiekunów, a trzeci osoby zawodowo zajmujące 
się w/w grupą osób. Projekt Zuza nie ma 
zamkniętego katalogu form wsparcia, a jest 
odpowiedzią na zaspokajanie tych potrzeb, 
których nie wspiera system. Działania te są 
innowacyjnymi w obszarze działań 
stowarzyszenia.

88.10.z 0,00 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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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

Stowarzyszenie prowadzi dzialalność 
wspomagającą edukację poprzez 
prowadzenie konsultacji psychologicznych, 
pedagogicznych, logopedycznych przez 
wykwalifikowaną kadrę. Potrzeba społeczna 
jest znaczna w tym obszarze. 
Stowarzyszenie posiada zasoby kadrowe i 
może odpowiadać na te potrzeby udzielając 
profesjonalnej diagnostyki i poradnictwa 
dzieci, których rozwój jest nieharmonijny. 
wczesne wykrycie nieprawidłowości, a 
potem podjęcie odpowiednich 
oddziaływań, stwarza dzieciom szansę na 
poprawę funkcjonowania w dorosłości.

85.60 Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi dzialalność 
wspomagającą ruchowy rozwój dzieci 
poprzez prowadzenie konsultacji 
fizjoterapeutycznych przeprowadzanych 
przez fizjoterpeutów, terapeutów NDT 
Bobath, Terapeutów Bobath. Potrzeba 
społeczna jest znaczna w tym obszarze. 
Stowarzyszenie posiada zasoby kadrowe i 
może odpowiadać na te potrzeby udzielając 
profesjonalnej diagnostyki i poradnictwa 
dzieci, których rozwój motoryczny jest 
nieharmonijny. Wczesne wykrycie 
nieprawidłowości w rozwoju motorycznym 
dziecka, a potem podjęcie odpowiednich 
oddziaływań, stwarza dzieciom szansę na 
poprawę funkcjonowania motorycznego w 
dorosłości.

86.90 A 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną jest 
działaniem stowarzyszenia realizowanym ze 
środków Wojewody. Wsparciem obejmuje się 
dorosłe osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, które nie będą w stanie 
funkcjonować samodzielnie, ani podjąć pracy 
zarobkowej. Uczestnicy zajęć doskonalą 
umiejętności, które posiadają oraz nabywają 
nowe kompetencje w zakresie samoobsługi, 
zaradności życiowej. Celem placówki jest 
twórcze odkrywanie niezależności uczestników 
oraz stwarzanie przestrzeni do rozwijania 
kompetencji społecznych.

88.99.Z 0,00 zł
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45 485,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 595 006,09 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) 9 597 438,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 246 853,45 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 91 886,14 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 15,04 zł

e) pozostałe przychody 258 684,12 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 608 061,66 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

w 
tym:

0,00 zł

29 770,26 zł

8 565 235,83 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 348 885,30 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 45 485,70 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: 9 496 378,86 zł 45 485,70 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

9 397 436,97 zł 45 485,70 zł

91 886,14 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 055,75 zł

0,00 zł

2 000,00 zł 0,00 zł

1 kampania informacyjna i reklamowa związana z pozyskiwaniem 1 % podatku dochodowego od 
osób fizycznych

2 603,00 zł

2 cele statutowe Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi 42 882,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 603,00 zł 2 603,00 zł

w 
tym:

1 700,00 zł

98 041,66 zł

491 750,00 zł

16 570,00 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 -150 583,52 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)

94 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)

86,00 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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10 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

43 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)

80 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

70 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 081 537,04 zł

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

6 081 537,04 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)  

5 625,88 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

5 973 054,04 zł

4 789 927,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 183 126,40 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108 483,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 78 820,67 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 002 716,37 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 Ośrodek Edukacyjno-
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy

prowadzenie Ośrodka 
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
Wychowawczego dla uczniów 
niepełnosprawnych 
realizujących obowiązek szkolny

Starosta Cieszyński 4 897 795,35 zł

2 Ośrodek-Edukacyjno-
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy

prowadzenie Ośrodka 
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
Wychowawczego dla dzieci 
objętych wczesnym 
wspomaganiem

Starosta Cieszyński 2 565 503,33 zł

3 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
w latach 2020-2024

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób 
dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi

Powiat Cieszyński 1 086 937,15 zł

4 Twórcze odkrywanie 
niezależności - gra terenowa 
dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością

gra terenowa dla osób 
niepełnosprawnych

Powiat Cieszyński 10 000,00 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

14 228,16 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

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)

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 25 plus Prowadzenie wsparcia w 
zakresie utrzymania i rozwijania 
kompetencji związanych z 
codziennym obsługiwaniem 
siebie, bieżące korygowanie i 
modelowanie postaw, 
zachowania, praktycznych 
ćwiczeń przygotowujących do 
osiągnięcia samodzielności 
osób niepełnosprawnych 25 
plus

PFRON 29 770,26 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Kohut - prezes
Monika Krzyżak- zastępca prezesa
Aleksandra Gmura- członek zarządu

Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-23
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