
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI" 3 MAJA 6 97-420 SZCZERCÓW
SZCZERCÓW ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Nie dotyczy

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Sylwia Kaczmarek

Andrzej Klimas 
Marcelina Krupska 
Maria Kucharska 
Elżbieta Kucharska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-10



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Sylwia Kaczmarek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Klimas
Marcelina Krupska
Maria Kucharska
Elżbieta Kucharska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  
NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI"
97-420 SZCZERCÓW
3 MAJA 6 
0000419670

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 3 700,46 22 277,14

I. Zapasy 0,00 20 366,70

II. Należności krótkoterminowe 0,00 67,80

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 700,46 1 842,64

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 3 700,46 22 277,14

PASYWA

A. Fundusz własny 2 000,49 1 170,48

I. Fundusz statutowy 3 777,92 2 000,46

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto -1 777,43 -829,98

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 700,00 21 106,66

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 300,00 739,96

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 400,00 20 366,70

PASYWA razem 3 700,49 22 277,14

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-10



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Sylwia Kaczmarek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Klimas
Marcelina Krupska
Maria Kucharska
Elżbieta Kucharska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  
NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI"
97-420 SZCZERCÓW
3 MAJA 6 
0000419670

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 245 845,91 674 827,72

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 245 845,91 674 827,72

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 246 270,37 653 425,86

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 246 270,37 653 425,86

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -424,46 21 401,86

D. Przychody z działalności gospodarczej 47 563,00 51 175,00

E. Koszty działalności gospodarczej 46 624,94 50 675,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 938,06 500,00

G. Koszty ogólnego zarządu 2 291,06 2 365,14

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -1 777,46 19 536,72

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -1 777,46 19 536,72

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -1 777,46 19 536,72

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-10



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Wyjaśnienia do bilansu
2. Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
3. Jednostka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych .
4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności

budynków i budowli.
5. Jednostka otrzymała darowiznę rzeczową o wartości 20 366,70 zł. , która w 100% będzie wykorzystana w latach następnych .

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

 

1. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat
2. Na przychody z działalności statutowej składają się:

- środki pochodzące z 1 % 10 095,10 zł.

- dotacje i granty – 633938,90 zł.

- składki członkowskie- 780,00 zł.

- darowizny od osób fizycznych – 9 647,02

- darowizny rzeczowe – 20 366,70 zł.

Razem                                   674827,72 zł.

 

2. Na przychody z działalności gospodarczej składają się:

- przychody z działalności gospodarczej przeznaczone na cele statutowe: - 51 175,00 zł.

3. Przychody finansowe – 0,00 zł.

Razem przychody za 2018 rok wynoszą 726 002,72 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

nie dotyczy

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-10



i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

nie dotyczy

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Sylwia Kaczmarek

Andrzej Klimas 
Marcelina Krupska 
Maria Kucharska 
Elżbieta Kucharska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      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 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina SZCZERCÓW

Powiat BEŁCHATOWSKI

Ulica 3 MAJA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZERCÓW Kod pocztowy 97-420 Poczta SZCZERCÓW Nr telefonu 793550049

Nr faksu E-mail kontakt@kuzniazyczliwosci.pl Strona www www.kuzniazyczliwosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-06-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10142203600000 6. Numer KRS 0000419670

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 KLIMAS PREZES TAK

KUCHARSKA ELŻBIETA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

KRUPSKA MARECELINA 
ZOFIA

WICEPREZES TAK

KUCHARSKA MARIA ANNA SKARBNIK 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

MATEUSIAK MAŁGORZATA PRZEWODNICZĄCA TAK

KOSZEK WIOLETTA CZŁONEK TAK

SPALENIAK MAŁGORZATA 
BARBARA

CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-10 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie 
„Kuźnia Życzliwości” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 roku Nr 20, pozycja 104 z 
późn. zmianami).

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
a) ochronę praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych,
b) zapobieganie izolacji społecznej oraz wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych, 
c) integrację osób niepełnosprawnych,
d) działania na rzecz aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie, 
e) promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie,
f) umożliwienie osobom niepełnosprawnym spędzania czasu w sposób 
atrakcyjny i kreatywny.

Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób 
niepełnosprawnych tak, aby przezwyciężały trudności, 
jakie niesie ze sobą codzienna opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie stanowiska i woli osób niepełnosprawnych,
2. rozwijanie różnorodnych form pomocy i opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
3. pomoc ofiarom przestępstw, w tym ofiarom wypadków drogowych,
4. prowadzenie bezpośredniej działalności opiekuńczo-wychowawczej, 
terapeutycznej i edukacyjnej poprzez:
a) zorganizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
b) tworzenie i realizację programów (projektów) wspierających 
maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w 
życiu społecznym osób dorosłych,
c) tworzenie i realizację programów (projektów) obejmujących 
różnorodne zajęcia m.in. artystyczne, ruchowe, itp.
d) wspieranie oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
poprzez m.in. udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, 
grupy wsparcia, itp.,
e) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, profilaktyczno-
terapeutycznych, 
f) organizowanie pokoleniowych spotkań integracyjnych,
g) organizowanie warsztatów oraz plenerów artystycznych, 
h) organizowanie wyjść i wyjazdów do kina, teatru, muzeum itp.,
i) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, pielgrzymek,
j) organizowanie okolicznościowych imprez kulturalno – rozrywkowych, 
rekreacyjnych i sportowych oraz uroczystości np. z okazji Dnia Matki, Dnia 
Dziecka, andrzejek, mikołajek, choinki noworocznej, Wigilii, spotkania 
Wielkanocnego,
k) organizowanie oraz udzielanie pomocy rzeczowej i materialnej 
członkom Stowarzyszenia znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Statutowa działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w roku 2018  oparta była na 
realizacji różnorodnych projektów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań niepełnosprawnych uczestników oraz 
ich opiekunów.
Projekty (przedsięwzięcia) realizowane przez Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Bełchatowskiego:
• wyjazd integracyjno-turystyczny dla osób niepełnosprawnych pod hasłem ”PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” (30-31.08.2014 r.) - 
dwudniowy wyjazd integracyjno - turystyczny dla osób niepełnosprawnych, w programie pobytu znalazło się zwiedzanie Ziemi 
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Sandomierskiej -  34 uczestników

• „MAM MARZENIE… być artystą” – program osłonowy na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
realizowany w okresie od maja do grudnia 2018 r. 79 osób (w tym osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami) uczestnicząc w 
cyklu 10 warsztatów artystyczno-arteterapeutycznym poznała różne techniki artystyczne i wykorzystując je stworzyła prace o 
charakterze artystycznym. 

• „JA i TY razem MY” – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego których 
realizacja odbyła się od maja do grudnia 2018r. Głównym celem tego przedsięwzięcia była integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego i obejmowała:
 prezentację twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych poprzez udział osób niepełnosprawnych w jarmarkach, 
piknikach, festynach oraz przeglądach organizowanych przez samorząd lokalny, lokalne grupy działania oraz organizacje 
pozarządowe,
 Spotkanie Opłatkowe pod hasłem „BĄDŹMY RAZEM”.

• „TĘCZOWO – BEZPIECZNIE I ZDROWO” – edukacja i promocja zdrowego stylu życia realizowana od maja do grudnia 2018r. 
obejmowała działania, które miały na celu zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia oraz wskazanie właściwego, 
praktycznego ich zastosowania w życiu codziennym. Łączna ilość uczestników przedsięwzięcia to 281 osób, w tym osoby 
niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz uczniowie szkoły podstawowej wśród której była grupa uczniów ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi.

• „SPORT I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA” – w ramach której  odbyła się paraolimpiada pn. OLIMPIADA W KONKURENCJACH 
NIEOLIMPIJSKICH, której głównym celem nie była rywalizacja o miejsca i medale, ale kształtowanie postawy otwartej na pomoc, 
współpracę, poczucie przynależności do grupy oraz zrozumienie i wzajemną akceptację. Łączna liczba uczestników 
paraolimpiady to 128 osób (w tym 95 osób niepełnosprawnych oraz 33 opiekunów), przy współudziale bardzo licznej ponad 30 
osobowej grupy wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie wraz z 4 osobową grupą nauczycieli, w tym 
nauczycieli wychowania fizycznego oraz opiekunów koła wolontariatu. 

• „POZNAJ MNIE – ODKRYJ SIEBIE” – zadanie publiczne realizowano w okresie  30.06 – 13.07.2018r. obejmowało różnorodne 
działania, których głównym celem była edukacja w zakresie kształtowania umiejętności umożliwiających samodzielne i aktywne 
społecznie życie osób niepełnosprawnych. W osiągnięciu tego celu niezbędna było wsparcie najbliższych, a działania skupione 
były głównie na promocji zasad zdrowego stylu życia i rozwijaniu w życiu codziennym nawyków prozdrowotnych. Łączna ilość 
uczestników 37 osób (w tym osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami).

• „NASZE NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI” – promocja aktywnego stylu życia realizowana w okresie od maja do września 
2018r. Obejmowała kolejno następujące po sobie działania, które mały na celu kształtowanie umiejętności życiowych, 
motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych. Podsumowanie programu był piknik rodzinny pn. „ŁĄCZY NAS WIELE”, 
który był doskonałą okazją do integracji środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również do zaprezentowania 
efektów realizowanego programu profilaktycznego, Piknik okazał się doskonałą propozycją wspólnej zabawy, ciekawą forma 
spędzenia czasu przy jednoczesnej promocji zdrowego i aktywnego tryb życia. Łączna ilość uczestników  to 94 osoby (w tym 
osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami).

- przy wsparciu finansowym PCPR-u w Bełchatowie oraz władz samorządowych Gminy Szczerców organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego  w Ustroniu Morskim (30.06 – 13.07.2018 r.) - 37 uczestników.
Turnus rehabilitacyjny, który obejmowały rehabilitację w sposób kompleksowy, co wynikało zarówno z potrzeb jak i oczekiwań 
osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Głównym działaniem realizowanym w ramach przedsięwzięcia była rehabilitacja 
medyczna (leczniczą) oraz rehabilitacja społeczna, która realizowana w formie różnorodnych warsztatów miała na celu:
- nabywanie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 
- wyrabianie zaradność osoby niepełnosprawnej i pobudzające jej aktywności społecznej; 
- kształtowanie właściwej postawy oraz zachowania sprzyjającego integracji. 
Rehabilitacja lecznicza (medyczna) oraz większość zajęć warsztatowych w ramach rehabilitacji społecznej odbywały się w 
ośrodku rehabilitacyjnym w pełni dostosowanym do potrzeb uczestników turnusu, jednocześnie posiadającym aktualny wpis do 
rejestru ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Pozostałe np. w ramach wycieczek bliższych i dalszych. Część 
zajęć/warsztatów prowadzona była przez osoby wspierające, które jednocześnie są członkami Stowarzyszenia posiadającymi 
stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, natomiast pozostałe działania, wymagające specjalistycznego 
wykształcenia/przygotowania zrealizowane zostały przez pozyskaną w tym celu kadrę.
- przy wsparciu finansowym władz samorządowych Gminy Szczerców
• „DEKORUJĘ I CZARUJĘ” – działania na rzecz integracji społecznej, zadanie realizowane w okresie od października do grudnia 
2018r. Ramowy zakres działań obejmował:
- projektowanie aranżacji poszczególnych wnętrz, w tym dobór kolorystyki, układ mebli zgodny z przeznaczeniem oraz 
elementy dekoracyjne podkreślające charakter pomieszczenia, 
- realizacja wspólnie opracowanych projektów, przy współudziale wolontariuszy oraz osób będących fachowcami w zakresie 
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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

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

360

0

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

wykonywanych prac.

• „SPRAWNIEJSI – SZCZĘŚLIWSI”, przedsięwzięcie realizowane w okresie październik -  grudzień 2018r. Zakres działań 
obejmował przeprowadzenie cyklu zajęć indywidualnych i grupowych mających na celu ogólną poprawę sprawności ruchowej 
poprzez ćwiczenia usprawniające, korekcyjno – wyrównawcze, rekreacyjne oraz specjalistyczne ćwiczenia z wykorzystaniem 
dostępnego sprzętu w efekcie czego nastąpi poprawa ogólnej sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.

- przy wsparciu finansowym pozyskanym z Fundacji PGE „POMAGAMY”
• Projekt pn. „OAZA ZIELENI - MIEJSCE SPOKOJU, HARMONII I WYCISZENIA” którego beneficjentami są niepełnosprawni 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej realizowany był w okresie od maja do września 2018r. Dążąc do 
zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzonej w palcówce rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
w ramach wolontariatu PGE zaplanowano, a następnie stworzono pierwszą (południowo – zachodnią) część ogrodu 
terapeutycznego, który jednocześnie dzięki swojemu położeniu stanie się  wizytówką WTZ-u. Koszt materiałów oraz roślin 
pokryto z dotacji otrzymanej z Fundacji PGE, natomiast wszystkie prace podczas tworzenia ogrodu wykonane zostały w formie 
wolontariatu.

• Projekt pn. „GRY – strzał w DZIESIĄTKĘ” adresowany był do osób niepełnosprawnych oraz ich najbliższych, w tym członków 
Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości”. Motywem przewodnim były różnorodne gry z elementami współzawodnictwa, oparte na 
wzajemnej pomocy i zasadach fair play. Realizacja projektu pn. „GRY – strzał w DZIESIĄTKĘ” odbyła się w formie 4 spotkań z 
różnorodnymi formami gier oraz wycieczki do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie:
1. „Gry naszych rodziców i dziadków”,
2. „Rzuć kostką, czyli grzybobranie i inne granie” – spotkanie z planszówkami,
3. „Zręczność, sprawność, bystre oko” – gry i zabawy zręcznościowe oraz ruchowe,
4. „ŁAMIGŁÓWKI TĘGIEJ GŁÓWKI – gry i logiczne układanki”.

W roku 2018 promowano osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym poprzez udział w PIKNIKU STOWARZYSZEŃ, 
JARMARKU WIELKANOCNYM i BOŻONARODZENIOWYM, DOŻYNKACH POWIATOWYCH, DOŻYNKACH GMINY SZCZERCÓW, 
„ZDOBYWANIU GÓRY KAMIEŃSK”, Pikniku w Dworku w Słupi, PIKNIKU ROWEROWO – MOTOCYKLOWYM w Woli Wiązowej, 
„DNIU DLA ZDROWIA”, Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rusiec. Ponadto reprezentowano środowisko osób 
niepełnosprawnych podczas uroczystości patriotycznych, religijnych i kulturalnych, a także podjęto niepełnosprawnych 
pielgrzymów z parafii św. Brata Alberta z Torunia.
Na mocy UMOWY WTZ.DR. Nr 1/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. zawartej pomiędzy  Powiatem Bełchatowskim, a  
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” określającej warunki i wysokość dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenie prowadzi od 21 grudnia 
2017r. w/w placówkę.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

Organizowanie wycieczek turystyczno-
krajoznawczych oraz wyjazdów do kina, teatru, 
muzeum, których celem jest − umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym wspólnego 
spędzenia czasu w sposób atrakcyjny i 
kreatywny; - zaciekawienie różnorodnością 
walorów turystyczno – krajoznawczych bliższej i 
dalszej okolicy; - podnoszenie kompetencji 
społecznych poprzez wprowadzanie osób 
niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w 
życiu społecznym; - wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju, na miarę możliwości 
uczestników wyjazdu, w tym nabywanie nowych 
umiejętności i doświadczeń oraz zwiększenie 
samodzielności podczas pobytu poza miejscem 
zamieszkania; − kształcenie umiejętności 
właściwego zachowania się m.in. w obiektach 
muzealnych, obiektach kultu religijnego, na 
terenach chronionych; - stworzenie bezpiecznej i 
przyjaznej atmosfery, zapewnienie akceptacji i 
budowanie pozytywnego obrazu samego siebie; 
- promowanie pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie w tym 
głównie w miejscach realizacji zadania 
publicznego; - podtrzymywanie i poszerzanie 
kontaktów interpersonalnych oraz zapobieganie 
izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.

88.99.Z 3 000,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

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

Wspieranie osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wspieranie 
dobroczynności i działań humanitarnych 
poprzez: pozyskiwanie środków na realizację 
działań, w których beneficjentami są osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Do 
realizowanych działań zaliczyć należy: zajęcia o 
charakterze warsztatowym, promującym zdrowy 
tryb życia wycieczki, imprezy integracyjne, 
sportowe, zajęcia artystyczne, zajęcia 
profilaktyczne i terapeutyczne. Mają one na 
celu: - podnoszenie kompetencji społecznych 
poprzez wprowadzanie osób niepełnosprawnych 
do pełnego uczestnictwa w życiu; - wskazywanie 
prawidłowych postaw i zachowań w 
różnorodnych sytuacjach – naturalnych i 
modelowanych; - wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju, na miarę możliwości 
osób niepełnosprawnych, w tym nabywanie 
nowych umiejętności i doświadczeń oraz 
zwiększenie samodzielności i pewności siebie 
podczas pobytu poza miejscem zamieszkania; − 
umożliwienie osobom w trudnej sytuacji 
życiowej wspólnego spędzenia czasu w sposób 
atrakcyjny i kreatywny; - stworzenie bezpiecznej 
i przyjaznej atmosfery, zapewnienie akceptacji i 
budowanie pozytywnego obrazu samego siebie; 
- podtrzymywanie i poszerzanie kontaktów 
interpersonalnych oraz zapobieganie izolacji 
społecznej; - promowanie pozytywnego 
wizerunku osób w trudnej sytuacji życiowej w 
społeczeństwie.

88.99.Z 1 000,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym ich rodzinom tak aby 
przezwyciężały trudności jakie niesie ze sobą 
codzienne zmaganie się z niepełnosprawnością 
oraz opieka nad osobami niepełnosprawnymi 
poprzez organizację dwutygodniowego turnusu 
rehabilitacyjno- profilaktycznego, który miał na 
celu poprawę stanu zdrowia połączonego z 
wypoczynkiem, zagospodarowaniem czasu 
wolnego. warsztaty artystyczne, imprezy i 
uroczystości wynikające z kalendarza, imprezy 
promujące zdrowy, aktywny tryb życia, 
kampanię społeczną "Niepełnosprawny inny, ale 
taki sam, która miała na celu wzrost wiedzy nt. 
niepełnosprawności i tym samym poprzez 
zmianę świadomości mieszkańców Powiatu 
Bełchatowskiego sprzyjąc rozumieniu potrzeb 
osób niepełnosprawnych, promocję wizerunku 
osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie 
dzięki udziałowi w imprezach integracyjnych 
organizacji pozarządowych organizowanych na 
terenie powiatu

88.99.Z 5 000,00 zł
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10 095,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 633 938,90 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) 726 002,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 674 827,72 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 51 175,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

1 86.90.A

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego. Turnus rehabilitacyjny obejmuje rehabilitację w 
sposób kompleksowy, co wynika z jednej strony z potrzeb, z drugiej natomiast jest 
odpowiedzią na oczekiwania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Głównym 
działaniem realizowanym w ramach turnusu jest rehabilitacja medyczna (lecznicza) oraz 
rehabilitacja społeczna m.in. poprzez udział w zajęciach warsztatowych mających na celu: • 
nabywanie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; • wyrabianie zaradność 
osoby niepełnosprawnej i pobudzajgce jej aktywnosci społecznej; • kształtujgce własciwg 
postawq oraz zachowania sprzyjajgce integracji. Rehabilitacja lecznicza (medyczna) oraz 
większość zajęć warsztatowych w ramach rehabilitacji społecznej odbywa się w ośrodku 
rehabilitacyjnym w pełni dostosowanym do potrzeb uczestników turnusu, jednocześnie 
posiadającym aktualny wpis do rejestru ośrodków oraz organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 793,72 zł

2.4. Z innych źródeł 51 175,00 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 10 095,10 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 "Mam marzenie... być artystą" 1 000,00 zł

2 "Ja i Ty razem My" 648,00 zł

3 "Nasze nieograniczone możliwości" 1 050,00 zł

4 "Poznaj mnie - odkryj siebie" 770,00 zł

5 „SPORT I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA” – cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 500,00 zł

6 „TĘCZOWO – BEZPIECZNIE I ZDROWO” – edukacja i promocja zdrowego stylu życia 1 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

633 938,90 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

780,00 zł

9 647,02 zł

20 366,70 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 21 401,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 706 466,00 zł 10 095,10 zł

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

653 425,86 zł 10 095,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

50 675,00 zł

0,00 zł

2 365,14 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 500,00 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

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. 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)

11 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)

8,00 etatów

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

61 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)

34 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

34 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 366 024,76 zł

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

366 024,76 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

1 125,00 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)  

0,00 zł

19 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

8 osób

11 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

359 274,76 zł

359 274,76 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 750,00 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 366 024,76 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

1 125,00 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 „MAM MARZENIE… być 
artystą” – program osłonowy 
na rzecz dzieci i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Program obejmował cykl 10 
warsztatów artystycznych z 
elementami arteterapii, których 
celem było poprzez różnorodne 
działania twórcze wyrównywać 
deficyty np. o charakterze 
rozwojowym, poznawczym, 
emocjonalnym, czy społecznym.

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego 5 860,00 zł

2 „JA i TY razem MY” – 
działania integrujące 
środowisko osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Bełchatowskiego

Głównym celem tego 
przedsięwzięcia była integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Bełchatowskiego i 
obejmowała następujące 
działania: Promocja osób 
niepełnosprawnych w lokalnym 
środowisku - Spotkanie 
Opłatkowe pod hasłem 
„BĄDŹMY RAZEM”,

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego 4 122,00 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

3 „TĘCZOWO – BEZPIECZNIE I 
ZDROWO” – edukacja i 
promocja zdrowego stylu 
życia

Zadanie publiczne obejmowało 
szereg działań, które miały na 
celu zapoznanie z zasadami 
zdrowego stylu życia oraz 
wskazanie właściwego, 
praktycznego ich zastosowania 
w życiu codziennym.

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego 7 436,00 zł

4 „SPRAWNIEJSI - 
SZCZĘŚLIWSI”

Zakres działań obejmował 
przeprowadzenie cyklu zajęć 
indywidualnych i grupowych 
mających na celu ogólną 
poprawę sprawności ruchowej 
poprzez ćwiczenia 
usprawniające, korekcyjno – 
wyrównawcze, rekreacyjne oraz 
specjalistyczne ćwiczenia z 
wykorzystaniem dostępnego 
sprzętu w efekcie czego nastąpi 
poprawa ogólnej sprawności 
fizycznej osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Szczerców 10 000,00 zł

5 „DEKORUJĘ I CZARUJĘ” – 
działania na rzecz integracji 
społecznej

Zakres działań obejmował:
- projektowanie aranżacji 
poszczególnych wnętrz, w tym 
dobór kolorystyki, układ mebli 
zgodny z przeznaczeniem oraz 
elementy dekoracyjne 
podkreślające charakter 
pomieszczenia, 
- realizacja wspólnie 
opracowanych projektów, przy 
współudziale wolontariuszy 
oraz osób będących 
fachowcami 
w zakresie wykonywanych prac.

Gmina Szczerców 10 000,00 zł

6 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Dąbrowie Rusieckiej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

PFRON Łódź (90%),
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego 
(10%)

554 200,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

Andrzej Klimas - prezes
Marcelina Krupska - wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

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 Bełchatowie 2

2019-07-10
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