Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2011 r. (Nr 80 poz. 434)

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe
odpowiedzi znakiem X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić
pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ (KSNAW)

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo MAZOWIECKIE Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA

Ulica DEOTYMY

Nr domu 41

Nr lokalu -

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 01-441

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu /22/ 837-42-61

Nr faxu /22/ 837-42-61

E-mail ksnaw@ksnaw.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

011122045

Strona www

www.ksnaw.pl
23.08.2004 r.
23.08.2004 r.
6. Numer KRS

1

0000215585

Zarząd Główny KSN AW:
Prezes: Ks. Stanisław Jurczuk
Wiceprezes: Izabela Jadwiga Kędzierska
Wiceprezes: Beata Justyna Śliwińska
Skarbnik: Ilona Anna Bartosiewicz
Sekretarz: Matylda Honorata Koselska
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

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

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

Członkowie Zarządu Głównego KSN AW:
Barbara Maria Kaczmarska
Magdalena Agnieszka Majewska
Maria Magdalena Oleksiak
Łukasz Owczarek
Anna Polak
Aleksandra Tyszewicz
Katarzyna Wdowiak
Asystent kościelny: Ks. Infułat Jan Andrzej Sikorski
Komisja Rewizyjna KSN AW:
Lidia Szczepańska
Anna Rulska-Gilewska
Piotr Józef Nowaczek
Sąd Koleżeński KSN AW:
Anna Dobrowolska
Irena Biernacka
Barbara Popielarczyk

1. otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i opiekunów oraz świadczenie im pomocy,
2. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu
wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich
rodzinom i opiekunom,
3. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
4. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
5. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze
zdrowymi,
6. pogłębianie formacji religijnej,
7. promocja i organizacja wolontariatu,
8. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec
władz publicznych.
(§ 9 Statutu KSN AW)
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

1. prowadzenie placówek pomocy społecznej, terapeutycznych,
rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych,
rekreacyjnych i kulturalnych,
2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek,
3. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów
rehabilitacyjnych,
4. organizowanie imprez kulturalno–rozrywkowych,
rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
5. organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,
6. współpracę z organami administracji publicznej oraz
krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których
Stowarzyszenie może być członkiem.
(§ 10 Statutu KSN AW)

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery 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(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2. 3. -

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
Działania KSNAW w 2011 roku skierowane były na utrzymanie dotychczasowej działalności,
przeprowadzane były również intensywne prace mające na celu ukończenie adaptacji nabytej
w 2010 r. nieruchomości w Brwinowie. Prace przy adaptacji nieruchomości w Brwinowie
obejmowały roboty budowlane: wymianę drzwi, podłóg, schodów, instalacji elektrycznej,
kanalizacji, instalacji pożarowej i przywoławczej, wyposażenie kuchni, prace na terenie wokół
domu m.in. budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, parkingu, bram, prace porządkowe
i inne.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W roku sprawozdawczym działały następujące placówki KSN AW: 4 warsztaty terapii
zajęciowej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, środowiskowy dom samopomocy dla
osób z orzeczoną niepełnosprawnością, ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością, dom rehabilitacyjno- opiekuńczy dla mieszkańców
z orzeczoną niepełnosprawnością. Ogółem codziennie terapię, rehabilitację i opiekę
otrzymywało ok. 300 osób niepełnosprawnych. Odbywały się również działania mające na celu
szeroko rozumianą integrację społeczną. Były to: 20. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych
z Warszawy na Jasną Górę, 13. festyn Ulica Integracyjna, przedstawienie Bożonarodzeniowe,
wyjazdy rekreacyjne i wypoczynkowe oraz pomniejsze działania realizowane w placówkach
i oddziałach Stowarzyszenia.
Równolegle działało 9 Oddziałów Stowarzyszenia, w tym:
5 oddziałów środowiskowych. Są to:
- O. przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Deotymy (O. WTZ Deotymy)
- O. przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Karolkowa (O. WTZ Karolkowa)
- O. Młodzieżowy
- O. Niepełnosprawnych Ruchowo (O N-R)
- O. przy Zespole Szkół nr 32
oraz 4 oddziały terenowe:
- O. Zalesie Dolne
- O. Warszawski
- O. Milanowski
- O. Łomianki
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Teren Archidiecezji Warszawskiej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
Tak X

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki
opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej,
szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Nie

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki
1
2

OŚRODEK REHABILITACYJNOTERAPEUTYCZNY KSNAW (O R-T)
DOM REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY
KSNAW (D R-O)

Miejscowość/ci, w
której/ych placówka
prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

BLIZNE JASIŃSKIEGO, UL.
KOPERNIKA 10

30 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

MILANÓWEK, UL. PIASTA 5

50 mieszkańców z orzeczoną
niepełnosprawnością

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

OK. 2000 OSÓB

Osoby
prawne

-

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
prowadzenie 4 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)
o Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Deotymy 41 w
Warszawie dla 35 osób z orzeczoną niepełnosprawnością
o Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Karolkowej 71 w
Warszawie dla 45 osób z orzeczoną niepełnosprawnością
o Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym przy
ul. Modrzewiowej dla 37 osób z orzeczoną
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
niepełnosprawnością
pożytku publicznego
o Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku przy
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
ul. Spacerowej 1a dla 30 osób z orzeczoną
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
niepełnosprawnością
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
Bliznem Jasińskiego dla 30 dzieci z orzeczoną
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
niepełnosprawnością (OR-T)
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
imprezy kulturalno-rozrywkowe
przedmiotu działalności)
88,10,Z, prowadzenie placówek
Kod PKD:
terapeutycznych, rehabilitacyjnych
(bez zakwaterowania)
93,29,Z, organizowanie imprez
Kod PKD:
kulturalno-rozrywkowych
Kod PKD:

-

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Teren Archidiecezji Warszawskiej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
tak X
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nie

prowadzenie domu stałego pobytu w Milanówku dla 50
mieszkańców z orzeczoną niepełnosprawnością - Dom
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSNAW (D R-O)
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy KSNAW
w
Podkowie
Leśnej dla 30 osób z orzeczoną niepełnosprawnych
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
(ŚDS)
pożytku publicznego
organizacja 20. Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności z Warszawy na Jasna Górę w dniach 5-15 sierpnia 2011 – w roku
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze sprawozdawczym wzięło udział 697 osób w tym 100 osób
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej niepełnosprawnych
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

87,30,Z, prowadzenie placówek
terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
opiekuńczych z zakwaterowaniem
88,10,Z, prowadzenie placówek
opiekuńczych bez zakwaterowania
94,91,Z, organizowanie rekolekcji, dni
skupienia, pielgrzymek

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Teren Archidiecezji Warszawskiej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

tak
4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

nie X

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)
6.265.418,24 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
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4.310.251,11 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

1.264.521,41 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

6.389,23 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

102.221,74 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
4.310.251,11 zł

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

126.910,69 zł

b) ze środków budżetu państwa

268.171,13 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

3.915.169,29 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

492.228,77 zł
24.699,22 zł

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych

421.499,76 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

22.499,71 zł
23.530,08 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

89.805,98 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
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59.290,14 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

105.296,03 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3
4

Dofinansowanie działalności placówek, w których odbywa się rehabilitacja zawodowa
i społeczna
Dofinansowanie działań organizowanych przez Zarząd Główny oraz Oddziały KSN AW
Kampania 1 %
Badanie sprawozdania finansowego (zaliczka)

61.422,37 zł

12.693,05 zł
4.920,00 zł

Koszty administracyjne

26.260,61 zł

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 wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

Dofinansowanie działalności placówek KSNAW

22.049,98 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

5.985.253,03 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

4.310.251,11 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego

1.264.521,41 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

Koszty ogółem:

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.536,70 zł
0,00 zł

33.017,21 zł

26.260,61 zł

12.693,05 zł

12.693,05 zł

364.770,25 zł
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105.296,03 zł

0,00 zł

f)pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

62.805,56 zł

z podatku dochodowego od osób prawnych X
z podatku od nieruchomości X
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych

-> jakich?_____________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania tak
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, nie X
poz. 226)
Własność
Użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu,
dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo:

Najem
Użytkowanie
Użyczenie
Dzierżawa
Nie korzystała X

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
118 osób

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z
dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

104,8 etatów

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

55 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
tak X
1. Organizacja ma członków

nie

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego
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482 osób fizycznych
0 osób prawnych

organizacja pozyskała 17 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 5 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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. 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:

tak X
nie

22 osoby

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób

e) inne osoby

22 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji
przez okres dłuższy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń
wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

w
tym:

87 osób

a) członkowie organizacji

62 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

13 osób

e) inne osoby

12 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w
okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

3.267.996,25 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

3.380.502,58 zł

2.721.960,75 zł

nagrody

370.952,50 zł
0,00 zł

premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

175.083,00 zł
112.506,33 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku
publicznego
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3.380.502,58 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku
publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku
publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
organizacji

648.503,13 zł

w
tym:

2.731.999,45 zł

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
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego
członkom
innych
organów
organizacji,
wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego
pracownikom
organizacji,
wliczając
wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego
członkom
innych
organów
organizacji,
wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego
pracownikom
organizacji,
wliczając
wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami
dotyczącymi
poziomu
lub
konstrukcji
wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te
uwagi w przygotowane pole)

0 ,00 zł

0,00 zł

2056,27 zł

0,00 zł

0,00 zł

6.961,29 zł

-

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie X

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
tak X
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
nie
samorządu terytorialnego
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota
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1

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW
przy ul. Deotymy 41 w Warszawie.

545.623,00 zł

2

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul.
Karolkowej 71 w Warszawie.

698.483,00 zł

3

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW
w Zalesiu Dolnym przy ul. Modrzewiowej 2

518.900,00 zł

4

dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 1a

443.880,00 zł

6

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul.
Deotymy 41 w Warszawie.
dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul.
Karolkowej 71 w Warszawie.

7

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW
w Zalesiu Dolnym przy ul. Modrzewiowej 2.

87.540,00 zł

8

Dofinansowanie działalności WTZ w Milanówku przy ul. Spacerowej 1a.

49 320,00 zł

5

dofinansowanie zadania pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Piaseczno, wspieranie terapii i wypoczynku
osób niepełnosprawnych. Prowadzenie programów integracyjnych dla osób
upośledzonych fizycznie oraz cierpiących na stałe dysfunkcje zdrowotne,
9
rozpoznanie, ukierunkowanie i umożliwienie rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i
młodzieży, wspierane programów rehabilitacyjnych, dotyczących zapobiegania i
rozwiązywania problemów medyczno-społecznych, wyrabianie poczucia własnej
wartości, motywowanie do podejmowania wyzwań i rozwijanie samodzielności.
dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą
10 „pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom” realizowanego w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Terapeutycznym w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10.
dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci
11 Niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10.

60.625,00 zł
77.609,00 zł

80.000,00 zł

55.000,00 zł

114.000,00 zł

dotacja na realizację zadania w ramach projektu Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie „Integracja dla samodzielności” współfinansowanego przez Unię
12 Europejską ze środków EFS w ramach PO KL – Priorytet VII – Poddziałanie 7.1.2 –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie.

126.918,84 zł

13 Prowadzenie DPS w 2011 r.

719.953,38 zł

dotacja na realizację zadania: Program kulturalny w czasie XIII festynu Ulica
14 Integracyjna.

8.500,00 zł

organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych – jesień 2011
15 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola przy ul. Redutowej 37 w Warszawie.

5.000,00 zł

16
17

dotacja na organizację obozu integracyjno-edukacyjnego (O. Łomianki)
Dofinansowanie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW
w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48.

18.000,00 zł
385.816,00 zł

18 Dofinansowanie wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników WTZ Milanówek

1.500,00 zł

19 Dofinansowanie wycieczki do Ciechocinka dla uczestników ŚDS w Podkowie Leśnej

1.500,00 zł

Dofinansowanie dowozu uczestników ŚDS w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej
46/48.

10.000,00 zł

21 Dofinansowanie dowozu uczestników WTZ w Milanówku przy ul. Spacerowej 1a.

10.000,00 zł

20

11

tak X
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania
dotacja na realizację zadania "Od dzieciństwa do starości" -kompleksowa
rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych
1
intelektualnie i ruchowo prowadzone w placówkach KSN AW dla dzieci i dorosłych
(DR-O, O R-T)wykonywanego w terminie od 01.01.2011 – 31.03.2012 r.

Kwota
331.130,00 zł
( 106.430,00 zł ORT)
(224.700,00 zł DR-O)

Wsparcie realizacji zadania publicznego po nazwą „Co dzień silniejsi” realizowanego
12.000,00 zł
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym w Bliznem Jasińskiego.
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
2

tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie X
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

-

1

-,

zł

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

Lp

1

Nazwa spółki

Siedziba spółki

-

% udziałów
lub akcji w
kapitale

-

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

-%

-%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

Lp

1

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Grodzisku
Mazowieckim

15.02.2011 r.

Przedmiot kontroli
Badanie wody na obecność bakterii Legionelli
w D R-O
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Kontrola dokumentacji dotyczącej działalności
merytorycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie, w tym:

2

3

4

5

6

- prawidłowość kwalifikowania kandydatów na
uczestników warsztatu terapii zajęciowej;ważność posiadanych przez uczestników
warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich
wskazań;
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji
dotyczącej:
*uczestników,
*działalności merytorycznej warsztatu, w tym
działalności rady programowej;
* współpracy z rodzicami lub opiekunami
uczestników;
-prawidłowość w zakresie kwalifikacji kadry
warsztatu.
Zapoznanie z przebiegiem realizacji dotacji
udzielonej Ośrodkowi RehabilitacyjnoTerapeutycznemu i zapoznanie z potrzebami
OR-T

Realizacja umowy nr 7PA/000068/07/D z dn.
22.04.2009 r. o dofinansowanie projektów w
ramach programu pn. „PARTNER III” –
wsparcie zadań i projektów realizowanych na
rzecz osób niepełnosprawnych przez
organizacje pozarządowe”

Bieżąca kontrola sanitarna w zakresie
przestrzegania wymogów sanitarnohigienicznych w DR-O
Kontrola dokumentacji dotyczącej działalności
merytorycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy ul. Spacerowej 1a w Milanówku, w tym:
- działalności rady programowej;
- kwalifikowania kandydatów na uczestników
WTZ;
- ważności posiadanych przez uczestników
WTZ orzeczeń oraz treść zawartych w nich
wskazań;
- współpracy z rodzicami i opiekunami
uczestników;
- prawidłowości w zakresie zatrudniania i
kwalifikacji kadry WTZ;
- prawidłowości wykorzystania funduszu za III
kwartał 2011r.;
- zgodności postanowień umowy ze stanem
faktycznym.

Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie- Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych

18.05.2011 r.

Gminna Komisja Oświaty

26.09.2011 r.

PFRON Oddział Mazowiecki

29.06.2011 r.

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Grodzisku Maz.

29.09.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Mazowieckim

21.10.2011
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Kontrola dokumentacji dotyczącej działalności
merytorycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy ul. ul. Deotymy 41 w Warszawie w
Warszawie, w tym:

7

- prawidłowości kwalifikowania kandydatów na
uczestników warsztatu terapii zajęciowej przy;
- ważności posiadanych przez uczestników
warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w
nich wskazań;
- prawidłowości prowadzonej dokumentacji
dotyczącej:
*uczestników,
*działalności merytorycznej warsztatu, w tym
działalności rady programowej,
* współpracy z rodzicami lub opiekunami
uczestników;
-prawidłowości w zakresie kwalifikacji kadry
warsztatu.

Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie- Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych

28.10.2011

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

23.11.2011

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna-

05.12.2011
12.12.2011

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

13.12.2011

PCPR Piaseczno

19.12.2011

Kontrola w ŚDS w Podkowie Leśnej, w tym:

8

9

-zgodność wymogów kwalifikacyjnych
z zajmowanymi stanowiskami;
- zgodność innych dokumentów kadrowych
z obowiązującym prawem oraz wytycznymi
Wojewody Mazowieckiego;
-podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Kontrola dot. pozwolenia na funkcjonowanie
Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w
Bliznem Jasińskiego

Kontrola bezpieczeństwa warunków
funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno10 Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego i jego
otoczenia.
Kontrola dokumentacji dotyczącej działalności
merytorycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy ul. Modrzewiowej 2 w Zalesiu Dolnym
-kwalifikowanie kandydatów na uczestników wtz
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji
-działalność merytoryczna rady programowej
wtz
11
- współpraca z rodzicami
- prawidłowość zatrudnienia i kwalifikacji kadry
wtz
- organizacja pracy i zajęć wtz
- plan działalności wtz
- prawidłowość wykorzystania środków
PFRON
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie tak
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w nie
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

X

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
Realizacja celów statutowych odbywała się również w ramach organizowania imprez integracyjnych:
o
o

o

o
o

kolejnej - XX pieszej pielgrzymki osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, autokarowej
pielgrzymki do Medjugorie w terminie 28.05-07.06.2011 r.,
turnusów rehabilitacyjnych – w Mrzeżynie w terminie 16-29.07.2011 (O. Deotymy), w Ustce
w terminie 19.11.-03.12.2011 r. (O.Karolkowa) (w 2011 członkowie KSN AW uczestniczyli w turnusach
rehabilitacyjnych, których organizatorem nie było KSN AW),
wycieczek i obozów turystycznych: w Zaniemyślu w terminie 25.07-07.08.2011 r. (O. Łomianki); 27.063.07.2011 r. w Krasnobrodzie (O.Warszawski)1.06.2011 r. do Kazimierza Dolnego (WTZ Milanówek), 2531.08.2011 do Międzywodzia (D R-O), 06.06.2011 r do Ciechocinka (ŚDS),
w Śledziejowicach k. Krakowa w terminie 09-12.05.2011 r. (WTZ Zalesie D.), do Władysławowa – Chrapowa
w terminie 21-30.08.2011 r. (O. Karolkowa),
dni skupienia: w maju w Osielcu i we wrześniu w Żdżarach – O. Warszawski, pielgrzymka autokarowa do
Torunia (ON-R)
imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych: - styczeń – przedstawienie Bożonarodzeniowe: „Polskie
Betlejem” w kościele pw. św. Rafała i Alberta na warszawskim Marymoncie, multimedialne spotkanie z
podróżnikiem Andrzejem Pasławskim (DR-O, WTZ Milanówek, ŚDS), jasełka w wykonaniu uczestników ŚDS
w MOK w Podkowie Leśnej, koncert kolęd w DR-O w wykonaniu chóru „Lacrimose” z parafii Matki Bożej
Bolesnej w Milanówku; luty – bal karnawałowy dla uczestników placówek KSN AW w Miejskim Centrum
Kultury w Milanówku, zabawy karnawałowo-walentynkowe we wszystkich placówkach, kiermasz prac
uczestników WTZ Milanówek w szkole przy ul. Spacerowej;
marzec – rekolekcje wielkopostne we wszystkich placówkach; kwiecień - wielkanocne kiermasze prac m.in.
w Głównym Urzędzie Miar, na APS, UKSW, na terenie parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, oraz
Zesłania Ducha św. w Warszawie, spotkania wielkanocne we wszystkich placówkach; maj – organizacja XIII
festynu Ulica Integracyjna, spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka (O. Milanówek),
organizacja „Miasteczka Integracyjnego” podczas Pikniku Rodzinnego w Piasecznie (WTZ Zalesie), udział
w EKO-PIKNIKU – VI Mazowieckie Spotkanie Integracyjne (ŚDS), udział w zawodach pływackich w
Legionowie (WTZ Zalesie, WTZ Karolkowa); Integracyjny Dzień Dziecka w Borzęcinie i w Bliznem Jasińskiego
(ORT); czerwiec – udział w pikniku „Na Wolę po zdrowie” - kiermasz prac uczestników WTZ Deotymy WTZ
Karolkowa, Letnia Gala Business Center Club, udział w Festiwalu „Otwarte Ogrody” w Podkowie Leśnej –
wystawa prac uczestników (ŚDS), VI Festiwal „Otwarte Ogrody” w Milanówku - wystawa prac uczestników
WTZ Milanówek i D R-O;
lipiec – kiermasz prac uczestników WTZ Karolkowa w GUM, przerwy wakacyjne w placówkach KSNAW;
przygotowania do XX PPN (O. Młodzieżowy), sierpień – XX Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych;
wrzesień – udział w festynie „Wolski Korowód – Przegląd Ofert Pomocowych” (WTZ Deotymy, WTZ
Karolkowa); udział w VII Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” w Grodzisku
Maz. (ŚDS, D R-O, WTZ Milanówek), udział w XII Piastowskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych (ŚDS);
październik – XI święto Domu w Milanówku (DR-O); zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych
w OSiR przy ul. Obozowej 60 w Warszawie organizowane przez WTZ Deotymy i WTZ Karolkowa (udział: WTZ
Deotymy, WTZ Karolkowa, WTZ Zalesie, WTZ Milanówek, DR-O, ŚDS); listopad – bale andrzejkowe we
wszystkich placówkach; grudzień– kiermasze świąteczne m.in. w Domu Kultury
im. S. Żeromskiego na Woli, w Ministerstwie Gospodarki, w Głównym Urzędzie Miar, barze komendy policji na
Woli, w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz, w urzędzie skarbowym w Grodzisku Maz., w Centrum Kultury
w Grodzisku Maz., na terenie parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, św. Józefa na Kole, na APS i UKSW;
aukcja prac studentów WSEiZ na rzecz OR-T, rekolekcje adwentowe we wszystkich placówkach; integracyjne
spotkanie świąteczne dla członków Stowarzyszenia.
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Przez cały rok uczestnicy placówek KSN AW/członkowie KSN AW/uczęszczali:
- nieodpłatnie na basen w Piasecznie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (WTZ Zalesie);
- nieodpłatnie na basen przy ul. Inflanckiej (WTZ Karolkowa);
- odpłatnie na basen przy ul. Garbińskiego w Warszawie (WTZ Deotymy);
- na zajęcia hipoterapeutyczne na terenie stadniny koni w Milanówku (DR-O);
- na nieodpłatne zajęcia plastyczne w Centrum Edukacji Kulturalnej (WTZ Karolkowa) – 1 raz w miesiącu;
- na katechezy prowadzone przez kleryków Warszawskiego Seminarium Duchownego oraz OO. Kamilianów
(WTZ Deotymy, Karolkowa);
- na katechezy przy parafii św. Małgorzaty w Łomiankach (O. Łomianki);
- w miesiącach maj – grudzień WTZ Zalesie Dolne realizował projekt praktyk zawodowych w sklepie LEROY
MERLIN Piaseczno dla uczestników ośrodka;
- w miesiącach listopad-grudzień uczestnicy WTZ Deotymy i WTZ Karolkowa korzystali z rehabilitacji w Fundacji
Avalon;
- brali udział w lokalnych imprezach kulturalnych typu wyjścia do kina, teatru, czy na wystawy;
- w miesiącach październik-listopad realizowano zadanie w ramach projektu Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie „Integracja dla samodzielności”, w którym brało udział 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach tego projektu zorganizowano:
* trzy 5-dniowe wyjazdy studyjne do zakładów aktywizacji zawodowej do: Piły, Krakowa i Witowic,
* 1-dniowy wyjazd studyjny do warsztatu terapii zajęciowej do Sochaczewa,
* wyjścia kulturalne do warszawskich kin i teatrów,
* zajęcia hipoterapeutyczne w stajni SGGW,
* treningi umiejętności społecznych,
* szkolenie pt. „Co to znaczy być pracownikiem”;

Realizacja celów statutowych przebiegała również poprzez:
• kampanię na rzecz pozyskiwania 1 % m.in. poprzez nagranie spotu reklamowego z udziałem p. Edyty Geppert,
kolportaż ulotek reklamowych, ogłoszenie Internecie itp.)
• udział w licznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach (m.in. szkolenie dla rodziców i pracowników KSN AW;
• współpracę z organizacjami, także działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: Radą Zrzeszeń Katolickich,
Koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością; Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
Federacją Organizacji Służebnych „Mazovia”, Stowarzyszeniami: „Ożarowska”, „Otwarte Drzwi”, „Bardziej
Kochani”, „Bliżej Dziecka”, Fundacją „Synapsis”, Fundacją „Awangarda”, Fundacją „Sławek” , Fundacją „Św.
Jana Jerozolimskiego-Pomoc Maltańska”; Fundacją „Pomocna Dłoń”, Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Biurem Karier Osób Niepełnosprawnych, OO. Kamilianami
i inn.
Inne działania Stowarzyszenia w 2011 r. związane były z następującymi faktami:
•
•
•
•
•

Został przeprowadzony audyt przez firmę Perfectum – Audit Doradcy Finansowo Księgowi sp. z o.o.;
W roku sprawozdawczym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów KSN AW - 12 maja
2011 r.
8 października 2011 r. - Ks. dr prałat Jan Sikorski - asystent kościelny KSNAW otrzymał nominację Stolicy
Apostolskiej wynoszącą Go do godności infułata.
09.10.2011 r. Komisja Rewizyjna KSN AW przeprowadziła kontrolę działalności i organizacji Oddziału
Warszawskiego KSN AW.
11.12.2011 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego z Zarządami Oddziałów KSN AW.
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja
posiada pieczęć
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