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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 2021-09-30

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

2001-06-20

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

Anna Domagalska Sekretarz 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

Pior Jastrzębski Przewodniczący TAK

Ewa Majewska Sekretarz TAK

Jadwiga Budzińska 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)

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
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 profili 
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,
6) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,
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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.
23)Prowadzenie poradni specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

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:  2021-09-30 3



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

504

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Prowadzenie tak zwanych "subkont" umożliwiających pozyskiwanie środków pieniężnych z odpisu 1 % opp oraz darowizn dla 
indywidualnych osób niepełnosprawnych ( obecnie pomagamy 137 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 w ubiegłym roku  łącznie 107 dzieci));
- Uczestniczymy w ogólnopolskim porozumieniu na rzecz osób autystycznych ,,Autyzm Polska”;
- Prowadzimy program „Koło Rodziców Dzieci z Problemami Rozwojowymi” w ramach którego dofinansowujemy terapię, leki 
oraz sprzęt niezbędny do terapii dla podopiecznych, a także szkolenia dotyczące rehabilitacji niepełnosprawnych dla rodziców i 
terapeutów;
- Otworzyliśmy i prowadzimy Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem’’ w Przemyślu dla dzieci z autyzmem i 
niepełnosprawnościami intelektualnymi;
- Prowadziliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach dla 72 osób niepełnosprawnych
- Prowadziliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu  przy ul. Sobótki dla 45 osób niepełnosprawnych;
- Prowadziliśmy sekcję integracyjną karate, w której udział biorą osoby pełnosprawne i niepełnosprawne uczące się w 
publicznych szkołach;
- 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;
- Prowadziliśmy Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Klub Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
(łącznie z działań skorzystało 115 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, 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

Prowadzenie tzw.”subkont” umożliwiających 
pozyskiwanie środków pieniężnych 
pochodzących z odpisu 1%  podatku doch. od 
osób fizycznych dla indywidualnych osób 
niepełnosprawnych (obecnie pomagamy 137 
rodzinom). pomoc przekazywana jest na 
szczegółowe cele tzn.: 
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 pożytku publicznym i 
wolontariacie)
2) ochrona i promocja zdrowia (art.4 ust.1 pkt.6 
Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
(art.4 ust. 1 pkt.7 Ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie)

94.99.Z 313 090,38 zł

2

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

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Korytnikach.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. Ponadto celem jest 
nauczenie niepełnosprawnych umiejętności, 
które pozwalałyby w miarę ich indywidualnych 
możliwości na samodzielne funkcjonowanie, a w 
efekcie procesu rehabilitacji zniwelowanie 
występujących zaburzeń.

94.99.Z 2 500,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego "Nad Jaworem" w Przemyśl przy ul. 
Sobótki 23 dla dzieci z autyzmem i 
niepełnosprawnościami intelektualnymi. Celem 
głównym projektu w ramach którego 
prowadzone jest Przedszkole jest zwiększenie 
dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z 
autyzmem i niepełnosprawnościami 
umysłowymi. Celem projektu jest również 
powstanie sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli pracujących z dziećmi z 
niepełnosprawnościami umysłowymi i/lub z 
autyzmem. Projekt zapewnia funkcjonowanie 
wyspecjalizowanego przedszkola specjalnego z 
wykwalifikowaną kadrą w zakresie terapii i 
diagnozy zaburzeń u dzieci z autyzmem i 
niepełnosprawnościami intelektualnymi.

94.99.Z 126,49 zł
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507 286,72 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 507 609,40 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) 5 410 030,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 160 691,02 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 114 507,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 280,22 zł

e) pozostałe przychody 133 552,14 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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 szwedzką 
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 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 116 578,22 zł

2.4. Z innych źródeł 278 556,04 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 716 373,72 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 315 716,87 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

1 Prowadzenie tzw. "subkont" dla indywidualnych osób niepełnosprawnych 313 090,38 zł

2 Dofinansowanie działalności WTZ w Korytnikach 2 500,00 zł

3 Dofinansowanie działalności Przedszkola "Nad Jaworem" 126,49 zł

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

107 716,78 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia (art.4 ust. 1 pkt.6 ustawy pożytku publicznego i wolontariacie) 75 156,49 zł

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

132 843,60 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 439 544,95 zł

3 068 064,45 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

3 330,00 zł

95 118,22 zł

18 130,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 224 499,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -33 576,14 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 429 652,07 zł 315 716,87 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

4 936 191,55 zł 315 716,87 zł

148 083,14 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 003,54 zł

135 934,62 zł

207 439,22 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

26 739,29 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

55 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)

50,23 etatów

20 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

118 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)

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

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 2 768 710,35 zł

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

2 768 710,35 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)

6 128,87 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)  

2 949,16 zł

16 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

6 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 208 473,31 zł

2 062 503,52 zł

- nagrody

- premie

128 200,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 17 769,79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 560 237,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 45 135,71 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 723 574,64 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

9 800,00 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 Dofinansowanie 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 163 968,48 zł

2 Dofinansowanie kosztów 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Przemyślu 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 102 480,30 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

7 800,00 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 Dofinansowanie ze środków 
PFRON kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Korytnikach

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.

PFRON/Powiat Przemyski 1 475 712,00 zł

2 Dofinansowanie ze środków 
PFRON kosztów działalności  
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Przemyślu przy ul. Sobótki 
23

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

PFRON/Gmina Miejska Przemyśl 922 320,00 zł

3 „Zmieniamy świat dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu

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 650 146,56 zł

4 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami niepełnosprawnymi 
oraz środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla warsztatu 
terapii zajęciowej.

PFRON 15 876,00 zł
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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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 TWK EWOLUCJA NOT FOR 
PROFIT SP. Z O.O.

385590204          
 

Przemyśl 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Przemyślu 1

2 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Przemyślu 1

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 1

5 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony jest na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami niepełnosprawnymi 
oraz środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla warsztatu 
terapii zajęciowej.

PFRON 9 828,00 zł

6 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony jest na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami niepełnosprawnymi 
oraz środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla warsztatu 
terapii zajęciowej.

PFRON 9 072,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Jednostka prowadziła w roku 2020 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem" w Przemyślu. Celem 
głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z autyzmem i 
niepełnosprawnościami umysłowymi. Kwota Dotacji 1.133.097,30 zł - dotacja oświatowa.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Berestecki
Jadwiga Sienkiewicz
Aneta Błońska

Anna Domagalska
Maciej Zagulak

28.09.2021

Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-30
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