
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

01.01.2021 - 31.12.2021

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

Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy w przedziale: 1 styczeń - 31 grudzień. Okres sprawozdawczy pokrywa się z rokiem
obrotowym. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu kalkulacyjnego. Jednostka niesporządza rachunku przepływów
pieniężnych. Metody wyceny aktywówi pasywów(art.10ust.1pkt2UoR) ustalasię przyjmując założenie,że jednostka będzie kontynuowała
działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłościlub likwidacji. Konta
ksiąg pomocniczych (analityka)zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w
ujęciu systematycznym, jako system komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta
analityczne tworzy się w miarę potrzeb. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego
zarządzenia.

Do rozliczenia kosztów zadań statutowych jednostka ewidencjonuje koszty w układzie kalkulacyjnym- konta zespołu 500.

Sporządzając sprawozdanie finansowe jednostka zachowała zasadę prawidłowości pod względem merytorycznym- dotyczy zgodności
przedstawionych danych z danym i wynikającymi z ewidencji księgowej, zasadę prawidłowości pod względem formalno-rachunkowym.
Jednostka przyjmuje zasadę rozliczania kosztów realizacji poszczególnych zadań do wysokości poniesionych wydatków w roku obrotowym
nie większe niż otrzymane środki pieniężne dotacje) w roku obrotowym. Nadwyżkę poniesionych kosztów nad wpływem środków odnosi się
na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jeśli poniesione koszty statutowe w roku obrotowym są niższe niż otrzymane środki pieniężne,
jednostka rozlicza te nadwyżkę jako czynne rozliczenia międzyokresowe, rozliczającją w roku, w którym następuje realizacja zadania objętego
dotacją.

Data sporządzenia: 2022-03-30

Data zatwierdzenia: 2022-08-09

Marzena Jaros

Andrzej Klimas - prezes, 
Paweł Koszek - wiceprezes, 
Maria Kucharska - skarbnik, 
Janina Kamecka - członek Zarządu

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: 2022-10-14



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-30

Marzena Jaros

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

Andrzej Klimas - prezes,
Paweł Koszek - wiceprezes,
Maria Kucharska - skarbnik,
Janina Kamecka - członek Zarządu

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 430 668,82 342 454,82

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 430 668,82 342 454,82

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 33 270,25 25 431,05

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 28 123,13 17 311,01

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 147,12 8 120,04

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

AKTYWA razem 463 939,07 367 885,87

PASYWA

A. Fundusz własny 25 896,49 19 904,37

I. Fundusz statutowy 817,28 25 896,49

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

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

IV. Zysk (strata) netto 25 079,21 -5 992,12

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 438 042,58 347 981,50

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 39 333,33 31 333,29

III. Zobowiązania krótkoterminowe 487,08 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 398 222,17 316 648,21

PASYWA razem 463 939,07 367 885,87

Data zatwierdzenia: 2022-08-09

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



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

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-30

Marzena Jaros

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

Andrzej Klimas - prezes,
Paweł Koszek - wiceprezes,
Maria Kucharska - skarbnik,
Janina Kamecka - członek Zarządu

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 870 035,20 957 102,40

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 870 035,20 922 959,50

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

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 34 142,90

B. Koszty działalności statutowej 848 995,01 976 833,10

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 848 995,01 976 833,10

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) 21 040,19 -19 730,70

D. Przychody z działalności gospodarczej 51 300,00 28 525,00

E. Koszty działalności gospodarczej 42 539,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 8 761,00 28 525,00

G. Koszty ogólnego zarządu 19 369,81 96 360,38

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 10 431,38 -87 566,08

I. Pozostałe przychody operacyjne 14 647,83 81 573,96

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) 25 079,21 -5 992,12

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 25 079,21 -5 992,12

Data zatwierdzenia: 2022-08-09

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



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

nie dotyczy

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

I. Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 rok 

1. Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

2. Jednostka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych.

3. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności
budynków i budowli.

4. Jednostka posiada środki trwałe 342 454,82 zł

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Na przychody z działalności statutowej składają się:

a) środki pochodzące z 1 % 9 602,90 zł

b) dotacje i granty 922 959,50 zł

c) składki członkowskie  840,00 zł

d) darowizny na cele statutowe 23 700,00 zł

Razem 957 102,40 zł

2. Na przychody z działalności gospodarczej składają się:

a) przychody z działalnosci gospodarczej przeznaczone na cele statutowe 28 525,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne 81 573,96 zł

4. Przychody finansowe 0,00 zł

Razem przychody za 2021 rok 1 067 201,36 zł

III. Zagadnień dotyczacych rachunku przepływów pieniężnych nie omówiono, ponieważ jednostka w roku obrotowym nie miała
obowiązku sporządzania takiego sprawozdania.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

nie dotyczy

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



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
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: 2022-03-30

Data zatwierdzenia: 2022-08-09

Marzena Jaros

Andrzej Klimas - prezes, 
Paweł Koszek - wiceprezes, 
Maria Kucharska - skarbnik, 
Janina Kamecka - członek Zarządu

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: 2022-10-14



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

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

2012-04-27

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

Paweł Koszek wiceprezes TAK

Maria Kucharska skarbnik TAK

Janina Kamecka 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

Małgorzata Mateusiak przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Halina Sutor członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Małgorzata Spaleniak Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnymi 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,
g) prowadzenie różnorodnej działalności mającej na celu integrację osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem społecznym,
h) podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 
profilaktyki, 
w tym profilaktyki uzależnień,
i) propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
j) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
2. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób 
niepełnosprawnych tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą 
codzienna opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 
3. Ponadto do celów Stowarzyszenia należy wspieranie osób znajdujących 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie dobroczynności i działań 
humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: seniorzy, bezdomni, 
bezrobotni, osoby ubogie, długotrwale chore, uzależnione, niezaradne 
życiowo, ofiary przestępstw, wypadków losowych, komunikacyjnych oraz 
katastrof i klęsk żywiołowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 2



Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie stanowiska i woli osób niepełnosprawnych oraz osób 
znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej, 
2. podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji materialno - prawnej 
osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej oraz ich rodzin, 
3. współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji 
państwowej oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy osobom 
niepełnosprawnym, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
oraz ich rodzinom, 
4. pomoc ofiarom przestępstw,  ofiarom wypadków losowych, 
komunikacyjnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
5. tworzenie i realizację programów (projektów) dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
obejmujących różnorodne działania wspierające maksymalnie niezależne, 
samodzielne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
6. wspieranie aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw 
obywatelskich,
7. rozwijanie różnorodnych form pomocy i opieki  nad osobami 
niepełnosprawnymi, osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej 
jak również ich rodzinami,
8. organizowanie i prowadzenie różnorodnych placówek wsparcia i opieki,
9. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy:
a) bezpośredniej działalności terapeutycznej,
b) rehabilitacyjnej, w tym: leczniczej (medycznej), społecznej i 
pedagogicznej,
c) profilaktycznej, w tym m.in. w zakresie profilaktyki społecznej, 
zdrowotnej,  uzależnień od  alkoholu, narkotyków, środków zmieniających 
świadomość,
d) edukacyjnej,
e) opiekuńczo-wychowawczej,
10. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
11. organizowanie różnorodnych działań w tym: integracyjnych,  
artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystyczno - krajoznawczych, 
sportowych, proekologicznych,
12. organizowanie, konferencji, seminariów, szkoleń,  prelekcji, warsztatów 

o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
13. organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele 
i idee Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 3



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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

525

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku realizowało zadania publiczne:
- "Ja i Ty razem My" – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego,
- "V OLIMPIADA W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH" -  była imprezą integracyjna o sportowym charakterze, której celem nie 
była rywalizacja o miejsca i medale, ale kształtowanie postawy otwartej na współpracę, poczucie przynależności do grupy oraz 
zrozumienie i wzajemną akceptację. Konkurencje sportowe miały charakterze zabaw sportowych dostosowanych do 
indywidualnych możliwości uczestników gwarantując osiągnięcie sukcesu,
- „Razem wyjeżdżaMY, razem odkrywaMY, razem odpoczywaMY” - cykli wyjazdów rekreacyjno – krajoznawczy dla osób 
niepełnosprawnych,
- „POZNAJ MNIE – ODKRYJ SIEBIE”  - turnus rehabilitacyjno - profilaktyczny,
- „USIĄDŹMY RAZEM PRZY WIGLIJNYM STOLE ” - spotkanie opłatkowe.
Z uwagi na panującą nadal sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS-COV-2 i wnikającymi z tego obostrzeniami działalność 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” była bardzo ograniczona. Promocję osób 
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym poza udziałem w Dożynkach Gminy Szczerców realizowano głównie za 
pośrednictwem „Warsztatówki” – gazetki WTZ-tu, na fanpage organizacji i WTZ-tu, za pośrednictwem stron internetowych. W 
miarę możliwości wynikających z sytuacji epidemicznej członkowie Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości” reprezentowali 
środowisko osób z niepełnosprawnościami podczas uroczystościach patriotycznych, religijnych kulturalnych.
Na mocy UMOWY WTZ.DR. Nr 1/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. z późniejszymi aneksami 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.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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 5 500,00 zł

2 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.

88.99.Z 3 000,00 zł
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9 602,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 922 959,50 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) 1 067 201,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 922 959,50 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 28 525,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 115 716,86 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;
1 86.90.A • wyrabianie zaradność osoby niepełnosprawnej i pobudzające jej aktywność 
społeczną;
• kształtujące właściwe postawy oraz zachowania sprzyjające 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: 53 065,00 zł

2.4. Z innych źródeł 81 573,96 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 9 602,90 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: 1 073 193,48 zł 9 602,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Turnus rehabilitacyjny 6 000,00 zł

2 "V OLIMPIADA W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH" 500,00 zł

3 "Ja i Ty razem My" – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Bełchatowskiego"

500,00 zł

4 „Razem wyjeżdżaMY, razem odkrywaMY, razem odpoczywaMY” - cykli wyjazdów rekreacyjno – 
krajoznawczy dla osób niepełnosprawnych

2 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

922 959,50 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:

840,00 zł

23 700,00 zł

0,00 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)

28 525,00 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 -53 873,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

976 833,10 zł 9 602,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

96 360,38 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

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)

13 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)

9,38 etatów

0 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

56 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)

5 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

5 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 618 954,00 zł

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

618 954,00 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) 

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)  

3 967,66 zł

0 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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

618 954,00 zł

618 954,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 618 954,00 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

5 408,80 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)

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) 

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

1 Organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego

Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych

Gmina Szczerców 30 000,00 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

4 830,20 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Andrzej Klimas
Paweł Koszek 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 Bełchatowie 1

2022-10-14
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