
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-06-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. PRZEMYŚL

Powiat M. PRZEMYŚL

Ulica BARSKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość PRZEMYŚL Kod pocztowy 37-700 Poczta PRZEMYŚL Nr telefonu 166707185

Nr faksu 166705830 E-mail twkprzem@op.pl Strona www www.twkprzem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 65010781000000 6. Numer KRS 0000020967

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

Andrzej Berestecki Prezes TAK

Aneta Błońska Wiceprezes TAK

Zdzisława Godzień Wiceprezes TAK

Monika Szpak Sekretarz TAK

Anna Domagalska Członek TAK

Jadwiga Sienkiewicz Skarbnik TAK

Maciej Zagulak Członek 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

Piotr Jastrzębski Przewodniczący TAK

Ewa Majewska Sekretarz TAK

Jan Kłapiński Członek TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:
1) pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i     osób,
2) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
3) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie 
profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, 
psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym,
4) działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz 
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości 
narodowych,
6) ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz 
profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, 
społecznej i zawodowej,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy,
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych,
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 
środowisku osób niepełnosprawnych,
11) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób 
niepełnosprawnych,
12) rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku 
niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych,
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób 
niepełnosprawnych,
15) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom 
niepełnosprawności,
16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
18) upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako 
konsumentów,
19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i 
organizacjami działającymi na ich rzecz,
20) promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób 
niepełnosprawnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

TWK realizuje swoje cele przez: 
1) rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków 
masowego  przekazu,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań 
naukowych,
3) współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej 
oraz samorządami i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami 
wyznaniowymi, a także partnerami zagranicznymi o profilu 
rehabilitacyjnym, socjalno – społecznym i naukowym i popularno 
naukowym,
4) współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
5) organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, 
wystaw, pokazów i odczytów,
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6) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach, 
7) występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób 
niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie 
projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, 
8) organizowanie działalności pomocowej , instruktażowej i doradczej, 
grup wsparcia w różnych schorzeniach, wspomaganie rozwoju dzieci 
niepełnosprawnych i młodzieży, organizowanie zespołów problemowych, 
klubów, banków pomocy terapeutycznych, grup twórców 
niepełnosprawnych,
9) organizowanie m.in.: specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych, 
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności 
zawodowej, spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych, wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego życie osobom 
niepełnosprawnym, domów dziennego pobytu, rehabilitacji domowej, 
imprez okazjonalnych i integracyjnych,
10) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej oraz wsparcia 
psychologicznego  osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych,
11) udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej sprawcom 
wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu,
12) rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, 
w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy, 
13) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym 
m.in.: kolonii, obozów, spartakiad, wycieczek, zimowisk,
14) organizowanie zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych 
oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i 
klubów sportowych,
15) prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu celów 
TWK,
16) prowadzenie ośrodków, poradni i innych placówek diagnostycznych, 
rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
dorosłych osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,  
17) prowadzenie ośrodków i placówek zapewniających opiekę i pomoc 
osobom w podeszłym wieku i wykluczonym społecznie, 
18) organizowanie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym 
przemocą w rodzinie,
19) organizowanie wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością  i dzieci niepełnosprawnych,
20) współpraca w realizacji programów państwowych i społecznych 
dotyczących rehabilitacji i profilaktyki,
21) prowadzenie kształcenia specjalnego obejmującego dzieci i młodzież 
wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to 
może być prowadzone w formie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka,  przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego,  szkoły integracyjnej, szkoły z oddziałami 
integracyjnymi,
22) prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

789

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- Prowadzenie kwest dla indywidualnych osób pokrzywdzonych przez los (obecnie pomagamy 152 
rodzinom);
- Prowadziliśmy program związany z pomocą osobom autystycznym pn."Zmieniamy świat dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu" dla dzieci w wieku od drugiego do szesnastego roku życia z 
orzeczeniem o niepełnosprawności (w programie uczestniczyło łącznie 107 dzieci));
- Uczestniczymy w ogólnopolskim porozumieniu na rzecz osób autystycznych „Autyzm Polska”;
- Prowadzimy program "Koło Rodziców Dzieci z Problemami Rozwojowymi;
- Otworzyliśmy i prowadzimy Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem” w Przemyślu dla 
dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi;
- Zorganizowaliśmy wyjazd turystyczno-edukacyjny łącznie dla 62 osób niepełnosprawnych z kadrą i 
opiekunami;
- Prowadziliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach dla 65 osób niepełnosprawnych: 
- Prowadziliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej Przemyślu przy ul. Sobótki dla 45 osób niepełnosprawnych;
- Prowadziliśmy sekcję integracyjną karate
- Prowadziliśmy Sklep "Z drugiej ręki" w Przemyślu przy ul. Opalińskiego 13, gdzie dzięki współpracy ze 
szwedzką organizacją RENINGSBORG pozyskujemy dary i sprzedajemy je, a cały zysk przekazujemy na 
wsparcie programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych;
- Zorganizowaliśmy imprezę integracyjno- kulturalną „Mikołajki” dla 40 dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej;
- Prowadziliśmy Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Klub Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych (łącznie z działań skorzystało 178 osób);

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Prowadzenie 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w 
Korytnikach dla 65 osób 
niepełnosprawnych 
oraz w Przemyślu przy 
ul. Sobótki 23  dla 45 
osób 
niepełnosprawnych;
- Udzielanie pomocy 
materialnej i 
organizacyjnej osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzinom w różnych 
formach:, m.in. 
prowadzenie kwest dla 
indywidualnych osób 
niepełnosprawnych z 
których środki 
przekazywane są tym 
osobom na ich leczenie 
i rehabilitację;
- Prowadzenie Ośrodka 
Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych 
jako kontynuacja 
nieistniejącego już 
programu PFRON;
- Prowadzenie Klubu 
Aktywizacji Zawodowej 
dla Osób 
Niepełnosprawnych.

94.99.Z
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

- Prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych, dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych, w 
tym realizacja zadania 
PFRON pn. „Zmieniamy 
świat dzieci z 
zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu”, 
który ma na celu rozwój 
emocjonalny, 
poznawczy, społeczny 
dzieci w wieku od 
drugiego do 
szesnastego roku życia;
- Zorganizowanie 
imprezy integracyjnej 
„Mikołajki” dla dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej – 
impreza ta przyczyniła 
się m.in. do wzrostu 
wzajemnego 
porozumienia i 
poszanowania, 
polepszenia relacji 
między uczniami i 
wychowawcami, 
umiejętności 
znalezienia się i 
zachowania podczas 
wspólnej imprezy 
integracyjnej, 
pokazania wartości i 
uczuć związanych z 
obdarowywaniem się 
drobnymi prezentami 
(w tym przedmiotami 
codziennego użytku).

94.99.Z
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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. Jeśli 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

turystyka i krajoznawstwo - Organizowanie 
różnych form 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży, w tym 
wycieczek i róznych 
imprez okazjonalnych, 
które przyczyniają się 
do likwidacji lub 
złagodzenia barier 
społecznych w 
kontaktach z innymi 
ludźmi w określonych 
sytuacjach życiowych, 
między innymi: wyjazd 
turystyczno edukacyjny 
dla 62 osób 
niepełnosprawnych 
wraz z kadrą i 
opiekunami, który miał 
na celu poznawanie 
historii Polski, 
ciekawych zabytków, 
nowych ludzi i sytuacji. 
Wyjazdy wzbogacają 
słownictwo, poprawiają 
działania 
podopiecznych z 
zakresu samoobsługi. 
Utrwalają nawyki 
poprawnego 
zachowania się w 
miejscach publicznych, 
podwyższają stopień 
samooceny, 
dowartościowują 
uczestników

94.99.Z

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Prowadzenie sklepu „Z 
drugiej ręki” – 
(zatrudnienie w nim 
osób 
niepełnosprawnych, dla 
których możliwość 
podjęcia pracy stanowi 
doskonałą formę 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, wpływa na 
podwyższenie ich 
samooceny, możliwość 
aktywnej realizacji 
własnych celów) we 
współpracy ze 
szwedzka organizacją 
RENINGSBORG od 
której pozyskujemy 
dary 
a następnie 
sprzedajemy je po 
konkurencyjnych 
cenach, zysk 
przeznaczając na 
wspieranie programów 
pomocowych dla osób 
niepełnosprawnych 
aktualnie 
realizowanych przez 
nasze Stowarzyszenie.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie 
kiermaszy – sprzedaż 
wyrobów 
wytworzonych 
samodzielnie przez 
uczestników 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – środki 
pochodzące ze 
sprzedaży wyrobów 
wytworzonych przez 
uczestników WTZ są 
przeznaczane na 
integrację uczestników, 
która pozwala 
niepełnosprawnym 
nawiązać kontakt z 
rówieśnikami a to 
pobudza ich wiarę we 
własne możliwości, 
mobilizuje do 
większego wysiłku. 
Osoby 
niepełnosprawne 
nabierają przez to 
większej pewności 
siebie, 
dowartościowują się, 
mogą odnaleźć swoje 
miejsce w środowisku, 
co w przyszłości może 
zaowocować lepszymi i 
śmielszymi kontaktami 
z każdą grupą.

94.99.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,751,164.09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,316,636.49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 184,357.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,933.04 zł

e) Pozostałe przychody 247,237.06 zł

302,944.70 zł

0.00 zł

195,507.40 zł

2,099,436.22 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 155,824.63 zł

5,445.00 zł

87,737.68 zł

57,432.00 zł

5,209.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 452,844.72 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 511,216.31 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 412,635.63 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 544,606.42 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,597,888.32 zł

Druk: MPiPS 10



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -821.43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -127,873.55 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,788,256.50 zł 398,959.31 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

3,317,457.92 zł 398,959.31 zł

312,231.05 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,495.77 zł

155,514.54 zł

1,557.22 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach 3,038.54 zł

2 Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION), Klub Aktywizacji Zawodowej dla Osób 
Niepełnosprawnych (KAZON)

33,106.39 zł

3 Program "Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" 13,063.47 zł

4 Koło Rodziców 7,343.41 zł

1 Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie 
szans tych rodzin i osób (art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie)

116,430.61 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia (art.4 ust.1 pkt.6 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie)

84,837.80 zł

3 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art.4 ust.1 pkt.7 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie)

197,456.59 zł

4 Pozostałe 234.30 zł

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

196.80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

45.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

38.6 etatów

30.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

155.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,777,294.12 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,145,919.27 zł

1,073,750.77 zł

- nagrody

- premie

26,700.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 45,468.50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 631,374.85 zł

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

1,777,294.12 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 138,531.43 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,638,762.69 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

3,440.29 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,791.29 zł

16.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7.00 osób

9.00 osób

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)

1.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

1.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5,150.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 Dofinansowanie 10 % 
kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy ul. Sobótki nie objętej 
dofinansowaniem z PFRON

Realizacja zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej zmierzające do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności, niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę 
niepełnosprawną niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego 
życia na miarę jej 
indywidualnych możliwości.

Gmina Miejska Przemyśl 79,980.30 zł

2 Dofinansowanie 10% 
kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Korytnikach nie objętej 
dofinansowaniem z PFRON

Realizacja zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej zmierzające do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności, niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę 
niepełnosprawną niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego 
życia na miarę jej 
indywidualnych możliwości.

Powiat Przemyski 115,527.10 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,040.20 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)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Zmieniamy świat dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu" - prowadzenie 
zajęć rehabilitacyjnych dla 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej

Głównym celem naszej pracy 
podczas realizacji zadania jest 
nauczenie niepełnosprawnych 
dzieci umiejętności, które 
pozwalałyby w miarę ich 
indywidualnych możliwości na 
samodzielne funkcjonowanie, a 
w efekcie procesu rehabilitacji 
zniwelowanie występujących 
zaburzeń, przygotowanie 
dziecka do obowiązku 
szkolnego, a w przyszłości do 
lepszego rozwoju 
indywidualnego, samorealizacji, 
uzyskania samodzielności i 
włączenia społecznego.

PFRON Warszawa 482,188.00 zł

2 Dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kosztów 
tworzenia i działania 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy ul. Sobótki dla osób 
niepełnosprawnych

WTZ Sobótki realizuje zadania 
w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
zmierzające do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności, 
niezbędnych do prowadzenia 
przez osobę niepełnosprawną 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia na miarę jej 
indywidualnych możliwości.

Gmina Miejska Przemyśl ze środków 
PRFON

719,820.00 zł

3 Dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kosztów 
tworzenia i działania 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Korytnikach dla osób 
niepełnosprawnych

WTZ w Korytnikach realizuje 
zadania w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
zmierzające do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności, 
niezbędnych do prowadzenia 
przez osobę niepełnosprawną 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia na miarę jej 
indywidualnych możliwości.

Powiat Przemyski ze środków PFRON 1,039,740.00 zł

4 Dofinansowanie ze środków 
PFRON sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 
dofinansowanie imprezy 
integracyjno-kulturalno-
turystycznej pn. "Wycieczka 
do Zamościa"

Wycieczka integracyjno - 
turystyczna na do Zamościa dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnej mająca na 
celu poznawanie historii Polski, 
nowych miejsc, ciekawych 
zabytków, ludzi i sytuacji przez 
uczestników imprezy. 
Dodatkowo wycieczka pozwala 
na usamodzielnienie w zakresie 
poruszania się komunikacją 
autokarową, korzystania z usług 
restauracji, dokonywania 
drobnych zakupów.

Prezydent Miasta Przemyśl ze 
środków PFRON

1,380.00 zł

Druk: MPiPS 16



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Świadczenie w roku 2017 usług z zakresu przewozu 
niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania 
do Warsztatu Terapii Zajęciowej w m. Korytniki 14, gm. 
Krasiczyn oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania

Powiat Przemyski, PFRON 89,910.00 zł

2 Świadczenie w roku 2017 usług z zakresu przewozu 
niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania 
do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Sobótki 
23 oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania

Gmina Miejska, PFRON 156,850.99 zł

3 Roboty budowlane w ramach projektu "Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem" w Przemyślu dla dzieci z 
autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi". 
Zamówienia udzielono zgodnie z wytycznymi RPO dot. 
udzielania zamówień.

Wojewódzki Urząd Pracy Rzeszów 129,450.00 zł

4 Zakup wyposażenia przedszkola w ramach projektu 
"Niepubliczne Przedszkole specjalne "Nad Jaworem" w 
Przemyślu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami 
intelektualnymi". Zamówienia udzielono zgodnie z wytycznymi 
RPO dot. udzielania zamówień.

Wojewódzki Urząd Pracy Rzeszów 118,642.97 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyslu 1

5 Dofinansowanie ze środków 
PFRON sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 
dofinansowanie imprezy 
integracyjno-kulturalno-
turystycznej pn. "Wycieczka 
do Zamościa"

Wycieczka integracyjno - 
turystyczna na do Zamościa dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnej mająca na 
celu poznawanie historii Polski, 
nowych miejsc, ciekawych 
zabytków, ludzi i sytuacji przez 
uczestników imprezy. 
Dodatkowo wycieczka pozwala 
na usamodzielnienie w zakresie 
poruszania się komunikacją 
autokarową, korzystania z usług 
restauracji, dokonywania 
drobnych zakupów.

Powiat Przemyski ze środków PFRON 970.00 zł

Druk: MPiPS 17



4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Berestecki 13.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania

2 Zakład ubezpieczeń Społecznych Oddział Rzeszów 1

Druk: MPiPS 18


