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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina NAŁĘCZÓW

Powiat PUŁAWSKI

Ulica UL. SPÓŁDZIELCZA Nr domu 17A Nr lokalu 

Miejscowość NAŁĘCZÓW Kod pocztowy 24-150 Poczta NAŁĘCZÓW Nr telefonu 815015106

Nr faksu 815015106 E-mail wtz.naleczow@wp.pl Strona www www.wtznaleczow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-09-28

2009-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06007075500000 6. Numer KRS 0000241373

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

Magdalena Stasiak-Toruń Prezes TAK

Agnieszka Wiślińska-Kruk Wicerezes TAK

Jolanta Hładki Skarbnik TAK

Katarzyna Goździuk-
Dziwina

Sekretarz TAK

Anna Szymczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Gugała Przewodnicząca TAK

Marta Rzeszot Zastępca 
Przewodniczącej

TAK

Krystyna Głos Sekretarz TAK

NAŁĘCZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób 
z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i zaburzeniami psychicznymi, 
oraz z innymi niepełnosprawnościami.
2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania 
praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju 
społecznego.
4. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią.
5. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia.
6. Prowadzenie działań integracyjnych.
7. Organizowanie i udział w życiu społeczno- kulturalnym.
8. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury 
fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku.
9. Przygotowanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i 
rehabilitacyjnych. 
10. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób 
niepełnosprawnych.
11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
12. W sferze zadań Pożytku Publicznego Stowarzyszenie realizuje cele: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej; 
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j) turystyki i krajoznawstwa;
k) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód  
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
l) promocji i organizacji wolontariatu;
ł) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie:
a) warsztatu terapii zajęciowej, 
b) mieszkalnictwa chronionego,
c) świetlic terapeutycznych, 
d) grup samopomocowych,
e) grup wsparcia,
f) innych form aktywizacji zawodowej i społecznej.
2. Tworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. 
3. Organizacja konferencji, seminariów, kursów, wystaw, koncertów, 
prelekcji.
4. Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne poprzez zajęcia kulturalno-
oświatowe.
5. Współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami opieki 
społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i pokrewnymi stowarzyszeniami 
krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi działalnością statutową.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej zdobycie 
środków na realizację celów statutowych.
7. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej umożliwiającej zdobycie 
środków na realizację celów statutowych.
8. Promowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego działalności.
9. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej (ulotki, broszury, 
pisma, współpraca         z mediami).
10. Zarządzanie pozyskanymi obiektami i dobrami materialnymi oraz 
inicjowanie budowy nowych.
11. Prowadzenie i organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń dla osób 
działających                      i objętych działalnością Stowarzyszenia oraz osób 
zainteresowanych. 
12. Organizacja i prowadzenie innych działań wynikających z aktualnych 
potrzeb środowiska.
13. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.
14. Pomoc, doradztwo, asystowanie w załatwianiu spraw związanych z 
rehabilitacją, edukacją,  usamodzielnianiem, zatrudnieniem 
wspomaganym na otwartym i chronionym rynku pracy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego oparta jest na Statucie.  Ukierunkowana jest na aktywizację 
zawodową i społeczną oraz wsparcie osób z niepełnosprawności i ich otoczenia. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne 
realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób z niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym i umiarkowanym. Placówka  proponuje swoim podopiecznym nieodpłatnie zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej, 
społecznej i ruchowej. 
Działalność Warsztatu finansowana jest ze środków PFRON oraz Powiatu Puławskiego na podstawie Umowy nr 1/WTZ-N z dnia 
26 kwietnia 2012r  pomiędzy Powiatem Puławskim z siedzibą w Puławach,  Al. Królewska 19 a Nałęczowskim Stowarzyszeniem 
Charytatywnym, z siedzibą w Nałęczowie, ul. Spółdzielczej 17C.
a)Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2021 roku: 830 062,65 zł przekazane przez Powiat Puławski z siedzibą w 
Puławach, Al. Królewska 19. Środki te były przekazywane kwartalnie. Po zakończeniu rozliczanego kwartału składana była 
informacja z ich wydatkowania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. 
b)Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w 2021 roku:  830 062,37 zł.                                                            
      
c)Kwota środków finansowych zwróconych przez jednostkę organizacyjną na podstawie § 9 pkt. 2 Aneksu nr. 17 do Umowy Nr. 
1/WTZ-N z dnia 26 kwietnia 2012r:  wynosi – 13 672,35 zł 
d)Kwota środków finansowych niewykorzystanych na działalność WTZ w 2021r.: 0,28 zł.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Osoby 
z niepełnosprawnością na zajęcia są dowożone i odwożone autobusem przystosowanym do przewozu osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się zgodnie z Planem Działalności 
Warsztatu i programami poszczególnych pracowni, w grupach pięcioosobowych w siedmiu pracowniach zajęciowych: 
gospodarstwa domowego, poligraficzno-introligatorskiej, artystycznej, uzdolnień twórczych, ceramicznej, ogrodniczo-
florystycznej, umiejętności społecznych. W Warsztacie prowadzone jest także wsparcie i terapia psychologiczna, zajęcia 
psychospołeczne, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia dotyczące zdrowia i higieny. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-29 3



pielęgniarską. 
W  2021 roku z powodu z epidemii COVID 19  zawieszono działalność stacjonarną Warsztatu przez Wojewodę lubelskiego na 
okres 29.03-25.04.2021. W czasie zawieszenia zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Nałęczowie odbywały się w formie zdalnej. Uczestnicy w tym trudnym czasie podejmowali współpracę w systemie zdalnym. 
Pracownicy kontaktowali się z każdym z podopiecznych telefonicznie lub za pomocą Internetu. Odbyło się kilka wizyt domowych 
z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Okresowo wprowadzono rotacyjny system pracy uczestników, który ma zapewnić większe 
bezpieczeństwo dla zdrowia podopiecznych poprzez ograniczenie im kontaktów. W trakcie zajęć stacjonarnych w WTZ istotny 
stał się trening przestrzegania procedur higienicznych, nacisk kładziono na zachowanie higieny, właściwą dezynfekcję rąk, 
dystans społeczny, noszenie maseczek oraz zachowanie czystości i procedur dezynfekcji w pomieszczeniach.
W ramach programu terapeutycznego Warsztatu  dużą wagę przywiązuje się do nauki zdrowego i aktywnego spędzania czasu, 
oraz kultywowania tradycji. W minionych latach uczestnicy wielokrotnie brali udział w wyjściach do teatru, kina, restauracji, 
kawiarni, sklepów. Uczestniczyli w uroczystościach, festynach i imprezach integracyjnych organizowanych w Warsztacie oraz dla 
lokalnej społeczności. Aktywnie uczestniczyli w obchodzeniu różnorodnych świąt. Dzięki  ww. działaniom uczestnicy nabywali 
umiejętność odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, stosownego ubierania się, używania zwrotów 
grzecznościowych a także integrowali się  z szerszym środowiskiem społecznym. Rok 2021 upłyną w cieniu pandemii, czasowego 
zawieszenia stacjonarnej działalności WTZ i obostrzeń mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia COVID 19. W czasie 
reżimu sanitarnego ograniczona była możliwości organizacji wycieczek. Wśród zajęć dodatkowych jakie udało się zorganizować 
znalazły się:                  .                                                                                          
-  21.08-27.08 – udział w  warsztatach ilustratorskich w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Warsztaty były okazją do uważnego 
spojrzenia na historię Nałęczowa. Uczestnicy stworzyli artystyczne ilustracje opowiadające lokalną historię, do których inspiracją 
były rozmaite źródła historyczne (fotografie, pocztówki, broszury czy stare przewodniki). Uczestnicy warsztatów 
eksperymentowali z różnymi technikami plastycznymi - od rysunku piórkiem przez collage po grafikę komputerową. Powstałe 
prace zaprezentowano na wystawie plenerowej w centrum Nałęczowa oraz w towarzyszącym jej katalogu. Warsztaty 
prowadzone były  przez dwie instruktorki: Agnieszkę Zagrabę - graficzkę  i malarkę, studentkę digital art na Uniwersytecie Sztuki 
Stosowanej w Wiedniu i wzornictwa przemysłowego na ASP w Krakowie oraz Martę Nowak - doktorantkę w Instytucie Historii 
UMCS.                                                                                                                                                          
 - wycieczka na jezioro Firlej.                                                                                                                                                                          
- 31.08-5.10.21 – udział w zajęciach z hipoterapii                                                                                                                                                 
                             
-  10.09.21 – uczestnictwo w Targach Ekonomii Społecznej                                                                                                                                
                   
- Uczestnicy WTZ trzykrotnie byli na specjalnie zorganizowanych dla nich seansach kinowych oraz na obiedzie w restauracji.          
                                                                                                                               
W dalszym ciągu prowadzone były zajęcia muzyczne z pięcioma uczestnikami. Sukcesem tej pracy było uczestnictwo XI 
Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej, Partyzanckiej i Patriotycznej w Zamościu a także prezentacja Wiązanki Piosenek Ludowych w 
Świdniku.                                                                                                                                                                           
W drugiej połowie roku kontynuowane były regularne wizyty zaprzyjaźnionego z placówką Księdza, co dwa tygodnie w 
Warsztacie lub w zabytkowej Kaplicy  w Nałęczowie. Zajęcia te były bardzo pozytywnie przyjmowane przez uczestników. Podczas 
tych spotkań podopieczni mieli okazję do rozmowy na ważne dla siebie tematy osobiste, oraz tematy związane z tradycją i 
zwyczajami Kościoła Katolickiego. Dwukrotnie spotkania przybrały charakter przygotowujący do właściwego spędzenia 
nadchodzących świąt. Umożliwiły uczestnikom wspólną modlitwę, przystąpienie do Spowiedzi Św. oraz udział  we Mszy Św.
W roku 2021 rozpoczęto działania mające na celu umożliwienie uczestnikom WTZ Nałęczów  rehabilitacji zawodowej poprzez 
odbycie nieodpłatnych praktyk zawodowych zorganizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 10a. 3a. (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn.zm.).  W 
tym celu podpisano z Przedszkolem im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie porozumienie o współpracy, oraz opracowano 
Program i Regulamin praktyk zawodowych. Rada programowa działająca w Warsztacie wyznaczyła kandydata do odbycia 
praktyk. Przed rozpoczęciem praktyk uczestnik został zapoznany z decyzją Rady Programowej, regulaminem  i programem 
praktyk. W roku 2021 praktyki zawodowe odbyła  jedna osoba.Zajęcia WTZ prowadzone są przez specjalistyczną kadrę, w 
większości posiadającą wieloletnie doświadczenie. W roku 2021 pracownicy mieli możliwość dokształcania się. Nałęczowskie 
Stowarzyszenie Charytatywne pozyskało dodatkowe  środki na szkolenie kadry WTZ w ramach projektu finansowanego ze 
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
a) koszt realizacji projektu: 58 054,46 zł
b) kwotę środków KFS faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 45 523 zł                                                                                          
                                   
c) udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 12 531,20zł - środki  Nałęczowskiego  Stowarzyszenia Charytatywnego 
uzyskane od sponsorów.                                                                                                                                                                               

W ramach projektu „ Szkolenie dla personelu WTZ- nowe aspekty działania i współpracy z osobami z grupy ryzyka ciężkiego 
przebiegu choroby COVID -19” Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne pozyskało środki z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego  na kurs merytoryczny, w którym wzięło udział 10 pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie. 
Szkolenie dla personelu WTZ – nowe aspekty działania i współpracy w pracy z osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu 
choroby COVID -19” objęło następujące tematy:                                                                                                                                                  
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

                                                                   

- Animacja zajęć terapeutycznych dla uczestników WTZ  – interesujące i oryginalne pomysły bez nakładów finansowych  -8 
godzin                                                                                                                                                                   
- Życie seksualne osób niepełnosprawnych – omówienie tematu z przykładami codziennych sytuacji  -8 godzin                                   
                                                                                                        
- Dobre przykłady i praktyki z życia placówek na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami  -8 godzin                                            
                                                                        
- Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników WTZ – zagadnienia prawne  -8 godzin                                                      
                                                                                                                                                                                                                    
-Zmiany prawne w obszarze funkcjonowania WTZ – aktualne i planowane zmiany wraz z omówieniem wśród uczestników 
proponowanych zmian -8 godzin                                                                                                                                                                              
                                           

- Co w zamian arteterapii  -8 godzin                                                                                                                                                                         
                  
- Fuzzing - wyjątkowe projekty i techniki    -8 godzin                                                                                                                                            
                  
- Technika malowania na jedwabiu – niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, własnoręcznie malowane m.in. apaszki, szale, 
ponczo, krawaty czy chusty  -8 godzin
Ważnym celem realizowanym przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne jest integracja osób z niepełnosprawnością z 
środowiskiem społecznym. Cel ten realizowany jest w codziennej pracy Warsztatu ale także poprzez wydarzenia specjalne. 
Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w roku 2021 pozyskało środki finansowe na promocję twórczości Uczestników WTZ 
w  ramach projektu pt. „Twórczość osób niepełnosprawnych w czasie pandemii Covid 19-kalendarz 2022” realizowanego w 
ramach zadnia  publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2021 w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZR/PFRON/2021 zadanie pod tytułem „Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” 
a) koszt realizacji projektu: 13 398,88zł
b) kwotę środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 9 338,88 zł
c) udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 
200,00zł - środki przekazane Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu przez podatników w ramach 1% odpisu od 
podatku.
3 860,00zl wkład osobowy i rzeczowy
Zadanie publiczne pod tytułem „Twórczość osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii Covid 19- kalendarz 2022 ”. 
Pozwoliło to na wydanie i udostępnienie w ilości 500 sztuk kalendarzy na rok 2022 promujących twórczość Uczestników WTZ. 
Powyższe działanie pozwoliło na zwrócenie uwagi na możliwości twórcze osób z niepełnosprawnością oraz idącą za tym zmianę 
nastawienia i podniesienie świadomości społeczeństwa na walory    artystyczne tejże sztuki. Realizacja zadania umożliwia 
nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami  dla osób z niepełnosprawnością. Zrealizowane zajęcia twórcze miały 
pozytywny wpływ na rozwój osobisty osób z niepełnosprawnością, podniesienie wartości i samooceny oraz przezwyciężenie 
izolacji społecznej szczególnie w czasie pandemii Covid 19. Proponowane działania ukazały społeczeństwu arteterapię jako 
skuteczną formę rehabilitacji, której efekty stanowią potencjalnie atrakcyjny przedmiot dla nabywcy.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

38

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne 
realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób z 
niepełnosprawnością pochodzących z Gminy 
Nałęczów, Gminy Kurów, Gminy Wąwolnica, 
Gminy Markuszów, Gminy Garbów, Gminy 
Jastków, Gminy Wojciechów. Działalność 
Warsztatu finansowana jest ze środków PFRON i 
środków Powiatu Puławskiego. Uczestnicy 
warsztatu to 35 dorosłych osób z 
niepełnoprawnością w stopniu znacznym i 
umiarkowanym. W większości to osoby z 
niepełnosprawnością  intelektualną i 
zaburzeniami psychicznymi, również z 
niepełnosprawnością ruchową. Dziewiętnaście 
osób ma niepełnosprawności sprzężone. 
Działalność Warsztatu ma na celu rehabilitację 
zawodowa i społeczną osób z 
niepełnosprawnością.

94.99.Z 500,50 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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14 486,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 884 969,25 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) 962 035,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 920 174,45 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 41 861,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 972,00 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

83 006,23 zł

801 963,02 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 45 608,23 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 31 193,63 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 700,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 959 360,11 zł 700,50 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

917 498,88 zł 700,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

41 861,23 zł 0,00 zł

1 artykuły spożywcze na prezenty dla osób z niepełnosprawnością-uczestników WTZ 499,00 zł

2 prowizja bankowa 1,50 zł

3 wynagrodzenie dla obsługi księgowej - realizacja obsługi projektu grantowego 200,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

3 534,00 zł

888,00 zł

12 550,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 675,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

18 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)

12,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: podatku od środków transportu

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1 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

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

57 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 511 486,69 zł

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

511 486,69 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)

4 616,50 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)  

2 782,57 zł

9 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

511 318,69 zł

409 557,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

86 074,79 zł

- inne świadczenia 15 686,16 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 168,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 511 486,69 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

10 250,40 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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Prowadzenie warsztatu 
terapii zajęciowej-
dofinansowanie kosztu 
działalności placówki

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób z 
niepełnosprawnością

Powiat Puławski z siedzibą w 
Puławach, Al. Królewska 19 -  90% 
środki PFRON

747 056,13 zł

2 Prowadzenie warsztatu 
terapii zajęciowej-
dofinansowanie kosztu 
działalności placówki

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób z 
niepełnosprawnością

Powiat Puławski z siedzibą w 
Puławach, Al. Królewska 19              - 
10 %

83 006,24 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

7 281,20 zł

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

1 Twórczość osób 
niepełnosprawnych w czasie 
pandemii Covid 19-kalendarz 
2022

Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego

Województwo Lubelskie - Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Lublinie ( środki PFRON)

9 338,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Magdalena Stasiak-Toruń
Katarzyna Goździuk-Dziwina Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 2

2 Szkolenie dla personelu 
WTZ- nowe aspekty działania 
i współpracy z osobami z 
grupy ryzyka ciężkiego 
przebiegu choroby COVID -
19

Szkolenie specjalistycznej kadry Powiatowy Urząd Pracy ( środki KFS) 45 523,00 zł

2022-06-29
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