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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

organizacji pożytku publicznego 

 

 
za rok  2018   

 
 

√ 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 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie "OSTOJA" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnosciami 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Województwo Powiat 

Polska dolnoślaskie M. Wrocław 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

M. Wrocław Stawowa 1a - 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

Wrocław 50-015 Wrocław 71 344 78 02 

Nr faksu E-mail Strona www 

71 344 78 02 
sekretariat@ostoja.o

rg.pl 
www.ostoja.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 26.02.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 26.02.2002 

5. Numer REGON 930305389 6. Numer KRS 0000081524 
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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 

Małgorzata Gorący 

Zofia Lasyk 

Halina Walkowicz - 

Filipowiak 

 

prezes  

wiceprezes  

wiceprezes 

 

Robert Wieczorek  skarbnik 
 

Aleksandra Jóźwiak sekretarz 
 

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 

Monika Jakubowska członek 
 

Joanna Belczyk członek 
 

Maria Grocholska członek 
 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Cele statutowe Stowarzyszenia to: 

Reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami,  

z uwzględnieniem ich rodzin i opiekunów. Stworzenie warunków 

dla pełnego i aktywnego ich udziału w życiu społecznym, 

wspieranie działan na rzecz wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych w społecznenstwie, a w szczególności: 

- organizowanie i prowadzenie różnych form działalności 

zmierzających do wczesnego wykrywania niepełnosprawności  

i prowadzenia profilaktyki w tym zakresie, 

- zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym, w tym dostępu do   

nauki,rehabilitacji, a także dostępu do świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawnosci,  

- popieranie i inicjowanie prac w zakresie rozwoju oświaty  

i wychowania, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej,  

- kształtowanie nowych form w edukacji w zakresie integracji, 

pogłębiania wrażliwości społecznej różnych środowisk do 

działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,  

- dążenie do zniesienia barier architektonicznych, 

urbanistycznych, komunikacyjnych, psychospołecznych,  

 - prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych 

praw,szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, opiekunów 

wychowujacych osoby z niepełnosprawnością,  

- prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych 

warunków życiowych w społeczeństwie dla młodzieży z 

niepełnosprawnościami po ukończeniu 16 roku życia, 

- wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z 

niepełnosprawnosciami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, 

- inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach 

legislacyjnych dotyczących warunków życia dzieci i młodziezy  

z niepełnosprawnosciami oraz ich rodzin, 

- tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób  

z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, w tym 

propagowanie wsród nich postaw niezależnego, samodzielnego 

i aktywnego zycia osób z niepełnosprawnościami, 

- propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiagnięć 

w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami,  

- działalność na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnością,  

w tym opiekunów w wieku senioralnym.      
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji) 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

• realizację programów mających na celu ochronę poziomu 

życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wychowujących 

je rodzin,  

• realizację programów osłonowych skierowanych głównie do 

rodzin znajdujących się w najcięższych warunkach bytowych, 

• prowadzenie i organizowanie zespołów wczesnego 

wspomagania rozwoju dla rodziców dzieci z tzw. „grup ryzyka”, 

• organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie 

rehabilitacji dla osób zajmujących się usprawnianiem dzieci  

i młodzieży, nawiązywanie współpracy między ośrodkami 

rehabilitacyjnymi, prowadzenie szkoleń w zakresie metod 

rehabilitacji, edukacji i terapii, 

• prowadzenie zajęć instruktażowych dla rodziców i opiekunów 

dzieci niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie grup wieloprofilowej rehabilitacji 

(ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej i in.), 

• organizowanie turnusów rehabilitacyjno-instruktażowych dla 

dzieci i ich opiekunów, 

• gromadzenie środków finansowych na cele dofinansowania 

bądź finansowania wieloprofilowego usprawnienia, 

• prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i placówek 

wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie ośrodków rewalidacyjnych dla 

dzieci niepełnosprawnych w gminach objętych działalnością 

Stowarzyszenia,  

• wszechstronną współpracę z władzami miejskimi, gminnymi  

i wojewódzkimi w zakresie realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia oraz wszelkich działań prowadzących do 

polepszenia warunków życia dzieci niepełnosprawnych  

i wychowujących je rodzin.  

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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Najważniejsze działania Stowarzyszenia w roku 2018 prowadzone były w ramach działających od lat placówek 

oraz w ramach długo- i krótkoterminowych projektów. 

Placówki dzienne Stowarzyszenia, których działalność była w 2018 roku kontynuowana to:   

placówki edukacyjne (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu, 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny w Środzie Śląskiej, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Środzie 

Śląskiej), placówki dla osób dorosłych prowadzące rehabilitację społeczną i zawodową oraz wieloprofilową, 

zindywidualizowaną terapię dla uczestników (Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, Warsztat Terapii 

Zajęciowej we Wrocławiu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej).  

Zadania realizowane w placówkach prowadzących stałą działalność wspierane były przez zadania podejmowane 

w ramach projektów krótko -  i długoterminowych. Projekty długoterminowe realizowane w 2018 roku to m. in. 

projekty finansowane w ramach zadań zlecanych przez PFRON organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 36 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2018 roku 

kontynuowane były projekty: " Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA", "Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne OSTOJA", 

"Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania w rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób 

z niepełnosprawnością", W wymienionych projektach dofinansowanych przez PFRON łącznie uczestniczyło  

w 2018 roku ponad 450 osób z niepełnosprawnością. 

Poza projektami długoterminowymi realizowane były projekty w ramach dotacji pozyskanych ze srodków 

samorządów lokalnych, w tym:  

Gminy Wrocław (dofinansowanie obchodów 25-lecia Stowarzyszenia OSTOJA, dofinansowanie usług 

zatrudnienia wspomaganego jako wkład własny do projektu realizowanego przy wsparciu PFRON, organizacja  

i prowadzenie projektu kulturalnego (warsztaty teatralne), Gminy Środa Śląska ( dofiannasowanie zajęć 

rehabilitacyjno - integracyjnych w ORE Śorda Śląska),  

Gminy Miękinia (dofiannsowanie dowozów uczestników WTZ Środa Śląska)  

oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego (dofinansowanie do organizacji XII Dolnośląskiego Turnieju Piłki 

Nożnej TURGOL).  

Ponadto w ramach współpracy placówek zorganizowany został coroczny VIII Festiwal Kreatywnego Działania 

KREACJE, kierowany do szeroko pojętej społeczności lokalnej Wrocławia i turystów odwiedzających miasto. 

Po raz dwunasty braliśmy  udział w corocznym Międzynarodowym SLOT Art Festiwal w Lubiążu.   

Poza wymienionymi działaniami przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych konferencjach, 

seminariach, debatach, szkoleniach związanych z problematyką niepełnosprawności. Prowadziliśmy także 

szeroką współpracę z przedstawicielami samorządów  i wladz lokalnych, terytorialnych oraz centralnych, PFRON, 

Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i in. w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.   
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

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

 gmina  województwo 

 kilka gmin  kilka województw 

 powiat  cały kraj 

 kilka powiatów  poza granicami kraju 
 

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

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 700 

 

Osoby 
prawne 0 

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

Odbiorcami prowadzonej działalności są osoby z niepełnosprawnością  

(w wieku od wczesnego dzieciństwa do późnej dojrzałości), ich rodziny  

i opiekunowie, specjaliści pracujący  w obszarze rehabilitacji społecznej  

i zawodowej oraz edukacji osób z niepełnosprawnością oraz społeczności 

lokalne.   

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 

 

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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 

publicznego 
Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych 

1. 
edukacja, oświata  

i wychowanie 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.59.B 0,00 

2. 
działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

pozostała pomoc społeczna bez 

zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

88.99.Z 49 340,60 

3. 

działalność na rzecz 

integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

działalność związana z wyszukiwaniem 

miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników 

78.10.Z 0,00 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
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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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 

publicznego 
Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych 

1. 
- - - - 

2. 
- - - - 

3. 
- - - - 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

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 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. 
- - 

2. 
- - 

3. 
- - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 416 456,58 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 416 456,58 zł 

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) przychody finansowe 0,00 zł 

e) pozostałe przychody 0,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 49 340,60 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 333158,56 zł 

w a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł 
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tym: b) ze środków budżetu państwa 5 458 911,87 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 343 859,17 zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 4 530 387,52 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31892,19 zł 

w 

tym: 

a) ze składek członkowskich 1 250,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 25 642,19 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 5 000,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zł 

g) z działalności gospodarczej 0,00 zł 

2.4. Z innych źródeł   2 065,23 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 
0,00 zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

w okresie sprawozdawczym ogółem 
49 340,60 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 

1 działania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  49 340,60 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących 

z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0 zł 



© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 
Koszty 

ogółem: 

W tym: wysokość kosztów 
finansowana z 1% podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 
10 863 90

9,22 zł 
0,00 zł 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
9281299,

49 zł 
0,00 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  

d) koszty finansowe 
2 245,19 

zł 
 

e) koszty administracyjne 
1 009 350

,97 zł 
0,00 zł 

f) pozostałe koszty ogółem 
571 013,5

7 zł 
0,00 zł 

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

0,00 zł 0,00 zł 

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

publicznego w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 894 350,17 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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 28 341,00 zł 

 z podatku od nieruchomości  

 z podatku od czynności cywilnoprawnych  

 z podatku od towarów i usług  

 z opłaty skarbowej 

 z opłat sądowych 

 z innych zwolnień 

-> jakich?              

 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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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 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) 
171 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) 

166,3 etatów 

1.3. 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) 
33 osób 

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

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

113 osób fizycznych 

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) 

 

 

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) 

0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób 

b) inne osoby 0 osób 
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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) 
4 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego  3 osób 

b) inne osoby 1 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) 
41 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 13 osób 

b) inne osoby  28 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 

sprawozdawczym 
7 765 323,46 zł 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 6 678 677,69 zł 

– wynagrodzenie zasadnicze 6 181 811,42 zł 

– nagrody 0,00 zł 

– premie 496 866,27 zł 

– inne świadczenia 0,00 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 086 645,77 zł 

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

działalnością pożytku publicznego 
1 086 645,77 zł 

w 

tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 086 645,77 zł 

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

0,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń 

wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez 

liczbę członków zarządu) 

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 
(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, 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 
(patrz komentarz do punktu 4) 

3 784,27 zł 
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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 

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa 
w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

0,00 zł 

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) 

- 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych  

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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 dotacji 

1 Zatrudnianie wspomagane 

osób z 

niepełnosprawnościami 

przygotowanie i podjęcie 

zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością przy 

wsparciu trenerów pracy 

Gmina Wrocław 

15 000,00 zł 

2 Organizacja i prowadzenie 

projektu kulturalnego w 

2018 - warsztaty teatralne  

wzrost kompetencji 

społecznych i 

artystycznych osób z 

niepełnosprawnością  

Gmina Wrocław  

30 200,00 zł 

3 Wspólfinansowanie 

działalności WTZ Środa 

Śląska  

rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób z 

niepełnosprawnością 

Powiat Średzki 
55 320,00 zł 

4 Dofionansowanie dowozów 

uczestników WTZ Środa 

Ślaska  

zapewnienie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w 

terapii zajęciowej  

Gmina Miękinia  
8 000,00 zł 

5 Zajęcia rehabilitacyjno 

integracyjne w ORE Środa 

Ślaska  

prowadzenie zajęć 

rehabilitacyjno - 

terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnością  

Gmina Środa Ślaska  

9 000,00 zł 
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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 dotacji 

1 Prowadzenie WTZ Wrocław  rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób z 

niepełnosprawnością 

PFRON 
1 626 652,49 zł 

2 Prowadzenie CTR Wrocław  rehabilitacja społeczna 

osób z 

niepełnosprawnością 

PFRON 
984184,50 zł 

3 Zatrudnianie wspomagane 

skuteczna formą włączania 

na rynek pracy 

absolwentów szkół oraz 

placówek dla osób z 

niepełnosprawnością  

rehabilitacja zawodowa 

osób z 

niepełnosprawnością 

PFRON 

288 206,40 zł 

4 Prowadzenie 

zintegrowanych ziałań 

wspierających rozwój dzieci 

i młodziezy 

niepełnosprawnej w 

placówka Stowarzyszenia 

"OSTOJA" 

podniesienie pozomu 

funkcjonowania i 

samodzielności dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnością 

PFRON 

1 133 464,13 zł 

5 Prowadzenie działaności 

WTZ Środa Ślaska  

rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób z 

niepełnosprawnością 

PFRON  
497880,00 zł 

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) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 

 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 - - 0,00 zł 

2 - - 0,00 zł 

3 - - 0,00 zł 

4 - - 0,00 zł 

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 
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Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 

% udziałów 

lub 

akcji w 

kapitale 

% udziału 

w ogólnej 

liczbie głosów 

1 - - - - % - % 

2 - - - - % - % 

3 - - - - % - % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej  1 

2 Izba Administracji Skarbowej 1 

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 1 

4 Państwowa Inspekcja Pracy Wrocław  1 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 

sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

 

 

5. Dodatkowe informacje 

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

- 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska osób 

upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 

 

Małgorzata Gorący 

 

 

Robert Wieczorek 

 

Data wypełnienia 

sprawozdania 
31.05.2019 

 

(dd.mm.rrrr) 

 


