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za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-05-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SZTUM

Powiat SZTUMSKI

Ulica Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KONIECWAŁD Kod pocztowy 82-400 Poczta SZTUM Nr telefonu 55-277-11-93

Nr faksu 55-277-11-93 E-mail Spdzimn@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-05-14

2005-10-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 17034311300000 6. Numer KRS 0000011769

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

Halina Gierała Prezes TAK

Jacek Cenacewicz Wiceprezes TAK

Teresa Zgubińska Skarbnik TAK

Katarzyna Białkowska Sekretarz 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

Wanda Grabowska Przewodnicząca TAK

Teresa Piotrowska Członek TAK

Teresa Wysocka Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W KONIECWAŁDZIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy:
a/materialnej
b/finansowej
c/organizacyjnej
d/ prawnej
 i innej: osobom pokrzywdzonym przez los, osobom wymagającym 
wsparcia, a nie objętych dotychczas wcale lub w niewystarczającym 
stopniu świadczeniami rządowej i samorządowej pomocy społecznej, 
uniemożliwiającej pełną integrację osób niepełnosprawnych z ogółem 
społeczeństwa.
2. Przez pomoc rozumiemy świadczenia materialne lub inne na rzecz 
określonej osoby, będącej w trudnej sytuacji życiowej, mającej na celu 
polepszenie tej sytuacji w oznaczonym zakresie.
Stowarzyszenie prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, tj. jeden w 
Koniecwałdzie i drugi w Dzierzgoniu. Uczestnikami obu Warsztatów są 
osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym i umiarkowanym. W ramach rehabilitacji rozwijane są 
umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz 
zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik, form i metod 
terapii zajęciowej.
Niepełnosprawnych uczestników przygotowuje się do życia w środowisku 
społecznym, w szczególności poprzez umiejętność planowania, 
komunikowania się z innymi osobami, dokonywania wyborów, 
decydowania o swoich prawach, rozeznania swoich potrzeb oraz rozwój 
innych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczestnicy biorą 
czynny udział w rozwoju kondycji fizycznej i psychicznej. Rozwija się 
również podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe 
umożliwiające podjęcie pracy w Zakładzie Pracy Chronionej, Zakładzie 
Aktywności Zawodowej lub na otwartym rynku pracy.
Prowadzona jest stała współpraca ze szkołami w zakresie edukacji poprzez 
organizowanie dla absolwentów staży oraz praktyk zawodowych. 
Absolwenci zdobywają doświadczenie w zawodach: technik terapii, 
technik masażysta, opiekun osoby niepełnosprawnej oraz opiekunka 
środowiskowa.
Natomiast współpraca z „Klastrem Pomorskich WTZ II tura” zaowocowała 
cyklem szkoleń dla pracowników oraz członków stowarzyszenia z różnych 
dziedzin życia zawodowego jak i rodzinnego.
Ponadto Stowarzyszenie organizuje dla uczestników jak i członków 
organizacji wyjazdy do kina lub teatru, a także wycieczki zagraniczne i 
krajoznawcze, podczas których poznawane są nowe regiony naszego kraju. 

W 2020 roku z uwagi na pandemię odbyły się tylko wyjazdy do teatru, a 
planowana kilkudniowa wycieczka do Wilna została odwołana ze względu 
na panującą sytuację epidemiczną w kraju i na świecie.
Oprócz wyżej wymienionych działań członkowie Stowarzyszenia pomagają 
innym członkom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez 
pomoc w pisaniu pism do różnych instytucji lub wskazują gdzie żądaną 
pomoc można uzyskać.

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:  2021-05-28 2



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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszystkimi zgodnymi z prawem i 
dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
a/ pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej 
lub innych form pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
b/ pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych;
c/ udzielanie pomocy w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 
potrzebujących;
d/ podejmowanie działań w celu uzyskania pomieszczeń
 dla osób zakwalifikowanych do warsztatów terapii zajęciowej;
e/ wpływ na zmianę świadomości przedstawicieli organów 
samorządowych, 
co do roli społecznego znaczenia Stowarzyszenia w lokalnym środowisku;
f/ podejmowanie działań w kierunku uzyskania skierowań i miejsc w 
szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych;
g/ inicjowanie i wspieranie innych działań zmierzających do osiągnięcia 
celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, tj. jeden w Koniecwałdzie i drugi w Dzierzgoniu. Uczestnikami obu 
Warsztatów są osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. W ramach 
rehabilitacji zawodowej i społecznej rozwijane są umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz 
zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik, form i metod terapii zajęciowej.
Niepełnosprawnych uczestników przygotowuje się do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez umiejętność 
planowania, komunikowania się z innymi osobami, dokonywania wyborów, decydowania o swoich prawach, rozeznania swoich 
potrzeb oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczestnicy biorą czynny udział w rozwoju kondycji 
fizycznej i psychicznej. Ponadto rozwija się w nich podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające 
podjęcie pracy na otwartym rynku pracy zawodowej, w  Zakładzie Aktywności Zawodowe oraz wj Zakładzie Pracy Chronionej.
Stowarzyszenie współpracuje między innymi z:
- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu i z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Sztumie w zakresie edukacji  
poprzez organizowanie dla absolwentów szkoły staży oraz praktyk zawodowych. Poprzez te działania absolwenci mają 
możliwość zdobyć doświadczenie w zawodach: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, opiekun osoby niepełnosprawnej oraz 
opiekunka środowiskowa,
- GOPS Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ oraz MOPS Dzierzgoń i Sztum, w celu pozyskania kandydatów 
warsztatów,
- z Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury (stałe zajęcia w bibliotece publicznej),
- Dziennym Domem Pobytu Senior+ w Dzierzgoniu,
- Zespołem Interdyscyplinarnym w Dzierzgoniu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- z lokalnymi przedsiębiorcami, szkołami i z Urzędem Miasta i Gminy Sztum oraz Dzierzgoń,
- ‘Klastrem pomorskich WTZ - Caritas Archidiecezji Gdańskiej ” w celu szkoleń z różnych dziedzin życia zawodowego jak i 
rodzinnego.
Uczestnicy warsztatów biorą udział w organizowanych konkursach ogólnopolskich przez różnorodne Stowarzyszenia i Fundacje, 
lokalne środowiska, PFRON, inne WTZ itp.
Ponadto dla uczestników jak i członków organizacji Stowarzyszenie organizuje wyjazdy do kina lub teatru, wycieczki 
krajoznawcze w różne regiony naszego kraju jak i możliwości wyjazdów zagranicznych.
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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)

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

104

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

Prowadzenie dwóch Warsztatów Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z 
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym i umiarkowanym. Udzielana jest 
pomoc w organizacji turnusów rehabilitacyjnych 
dla członków Stowarzyszenie, która polega m.in. 
na udzielaniu wyjaśnień jakie dokumenty są 
wymagane od osoby ubiegającej się o 
dofinansowanie do turnusu, gdzie wnioski 
można pobrać i jak je wypełnić. Członkowie 
Stowarzyszenia pomagają sobie nawzajem w 
pisaniu CV w przypadku poszukiwania pracy, 
poszukiwaniu stażu pracy oraz 
przekwalifikowaniu się. Informują się nawzajem 
gdzie można składać dokumenty. Podejmowane 
działania mają na celu poprawę sytuacji 
ekonomiczno-bytowej danego członka. Udziela 
się szczegółowych informacji z jakich form 
pomocy mogą korzystać członkowie i ich rodziny.

88.99.Z 599,26 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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7 015,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 187 909,02 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) 1 307 229,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 288 939,01 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 18 290,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 601,50 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:

7 645,88 zł

1 426,12 zł

116 144,00 zł

1 062 693,02 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 90 703,89 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44 512,54 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 599,26 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: 1 266 520,76 zł 599,26 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

1 244 426,47 zł 599,26 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 094,29 zł 0,00 zł

1 wkład własny na wyposażenie (szatni) WTZ Koniecwałd 599,26 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:

900,00 zł

14 701,50 zł

6 000,00 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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5.2. 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)

19 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)

17,50 etatów

4 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)

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: 

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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

63 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)

2 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

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 799 817,74 zł

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

799 817,74 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)  

3 029,61 zł

2 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

0 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

772 015,24 zł

628 381,56 zł

- nagrody

- premie

92 991,47 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 50 642,21 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 27 802,50 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 799 817,74 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

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)

Uwzględniono nagrodę jubileuszową

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 Dotacja celowa na 
dofinansowanie 
funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Sfinansowanie 10% kosztów 
ogółem - rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych z 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Sztumie 116 144,00 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

19 156,32 zł

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

1 Dotacja na koszty 
utrzymania i funkcjonowania 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

Dotacja przeznaczona na 
utrzymania i funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
rehabilitujących osoby 
niepełnosprawne z orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym i umiarkowanym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku

1 045 296,00 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)

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

2 Program wyrównywania 
różnic między regionami III

Wymiana niezbędnego 
wyposażenia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w 
Koniecwałdzie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku

2 397,02 zł

3 Projekt grantowy 
"Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami"

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku

9 072,00 zł

4 Finansowanie ze środków 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego działań 
obejmujących kształcenie 
ustawiczne pracowników i 
pracodawcy

Finansowanie ze środków 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego działań 
obejmujących kształcenie 
ustawiczne dla 5 pracowników

Powiat Sztumski /Powiatowy Urząd 
Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

15 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Halina Gierała, Teresa Zgubińska Data wypełnienia sprawozdania 2021-05-28
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