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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2013

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

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ (KSNAW)
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. ksnaw.pl

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

1

0000215585

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

ZARZĄD GŁÓWNY KSNAW
7. Skład organu zarządzającego organizacji

Ks. Stanisław Jurczuk

PREZES

X TAK

NIE

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

Barbara Kaczmarska

WIEPREZES

X TAK

NIE

Eugeniusz Boksznajder WICEPREZES

X TAK

NIE

Andrzej Maranda

SKARBNIK

X TAK

NIE

Anna Świderska

SEKRETARZ

X TAK

NIE

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

KOMISJA REWIZYJNA KSNAW

Lidia Szczepańska

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

PRZEWODNICZĄCA

X TAK

NIE

Anna Rulska-Gilewska

SEKRETARZ

X TAK

NIE

Piotr Nowaczek

CZŁONEK KOMISJI

X TAK

NIE

SĄD KOLEŻEŃSKI KSNAW
Irena Biernacka
Lidia Rażniewska
Barbara Wonsiewicz

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

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

PRZEWODNICZĄCA

TAK

X NIE

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

TAK

X NIE

SEKRETARZ

TAK

X NIE

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)

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)
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis
głównych działań
podjętych przez
organizację

Działania KSNAW w 2013 roku skierowane były na utrzymanie dotychczasowej działalności.
Przeprowadzane były również działania inwestycyjne - intensywne prace mające na celu ukończenie
budowy nabytej w 2010 r. nieruchomości w Brwinowie przy ul. Wiosennej 21 z przeznaczeniem na
Dom Pomocy Społecznej.
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: 22. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych
z Warszawy na Jasną Górę, 15. 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
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś,
przysiółek)
gmina

województwo

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

kilka gmin

kilka województw

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

X TEREN ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Osoby fizyczne

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

2.2. Informacje na temat innych
(niż wymienionych w pkt 2.1)
odbiorców, na rzecz których
organizacja działała

Osoby
prawne

NIE DOTYCZY

(Np. zwierzęta, zabytki)
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OK. 2000

---

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

X Tak

Nie

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności pożytku
publicznego

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 (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także
kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Przedmiot działalności
prowadzenie 4 warsztatów
terapii zajęciowej (WTZ) dla
osób z orzeczoną
niepełnosprawnością:
- Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy ul. Deotymy
41 dla 35 osób,
- Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy ul.
Karolkowej 71 dla 45 osób
- Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Piasecznie
przy ul. Modrzewiowej dla 36
osób z filią w Górze Kalwarii
przy ul. Ks. Sajny 4 dla 15
osób
- Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Milanówku przy
ul. Spacerowej 1a dla 30
prowadzenie Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego Bliznem
Jasińskiego dla 30 dzieci z
orzeczoną
niepełnosprawnością (OR-T)
imprezy kulturalnorozrywkowe

Numer Kodu
(PKD)

88,10,Z,
prowadzenie
placówek
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych
(bez zakwaterowania

88,10,Z,
prowadzenie
placówek
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych (bez
zakwaterowania

93,29,Z,
organizowanie imprez
kulturalnorozrywkowych

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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. 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

Sfera działalności pożytku
publicznego

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
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X Tak
Przedmiot działalności
prowadzenie domu
stałego pobytu w
Milanówku dla 54
mieszkańców z
orzeczoną
niepełnosprawnością Dom RehabilitacyjnoOpiekuńczy KSNAW
(D R-O)
prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy KSNAW
w Podkowie Leśnej dla
30 osób z orzeczoną
niepełnosprawnych
(ŚDS)

Nie
Numer Kodu
(PKD)

87,30,Z,
prowadzenie
placówek
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych,
opiekuńczych z
zakwaterowaniem

88,10,Z,
prowadzenie
placówek
opiekuńczych bez
zakwaterowania

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

organizacja 22. Pieszej
Pielgrzymki
Niepełnosprawnych
z Warszawy na Jasna
Górę w dniach 5-15
sierpnia 2013

94,91,Z,
organizowanie
rekolekcji, dni
skupienia,
pielgrzymek

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
Tak

X Nie

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności gospodarczej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

6.464.268,29 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

4.878.117.15 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

1.550.978,74 zł
0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Przychody finansowe

1.101,84 zł

e) Pozostałe przychody

34.070,56 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

4.962.848,39 zł
18.846,24 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł
4.660.363,52 zł
283.638,63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

364.842,74 zł

a) ze składek członkowskich

40.682,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

156.204,93 zł

294.768,80 zł

c) z darowizn od osób prawnych

22.391,94 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
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7.000,00 zł

2.4. Z innych źródeł

980.372,23 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień
roku sprawozdawczego

5.503,63 zł

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

149.180,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3

102.397,63 zł

Działania inwestycyjne – budowa domu w Brwinowie

33.176,12 zł

Koszty działalności statutowej, zakup samochodu, bieżąca działalność
Koszty administracyjne ( w tym min. badanie sprawozdania finansowego za rok 2013, czynsz)

13.606,25 zł
0,00 zł
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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 wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą
1

Budowa domu w Brwinowie

2

Dofinansowanie działalności placówki „ Oddział w Łomiankach”

4.721,22 zł

3

Dofinansowanie działalności placówki ORT Blizne Jasińskiego

1.708,54 zł

4

Dofinansowanie działalności WTZ Piaseczno

102.397,63 zł

12.895,10 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

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

6.188.551,06 zł

149.180,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4.611.619,40 zł

135.573,75 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

1.550.978,74 zł

0,00zł

0,00 zł

0,00 zł

12,87 zł

0,00 zł

25.938,03 zł

13.606,25 zł

2,02 zł

0,00zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
0,00 zł
dochodowego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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266.497,75 zł

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych X
z podatku od nieruchomości X
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług X
z opłaty skarbowej
z innych zwolnień
z jakich
nie korzystała

X Nie

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki Tak
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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

X nie korzystała
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
(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)

121 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. 0,5 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)
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102,7 et.

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

49 osób

2. Członkowie

X Tak

2.1. Organizacja posiada członków

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

Nie

481 osób fizycznych
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)

X Tak

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:

1 osoba

b) inne osoby

14 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

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

2 osoby
0 osób
2 osoby

b) inne osoby
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)

w
tym:

15 osób

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesięcy

w
tym:

Nie

41 osób

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

2 osoby

b) inne osoby

39 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

3 432 373 ,72 zł

a) z tytułu umów o pracę

2 796 899 ,89 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

3 554 027 ,72 zł

450 558, 00 zł

– nagrody

0, 00 zł

– premie
– inne świadczenia

184 915, 83 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

121 654, 00 zł
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2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego

3 554 027, 72 zł
537 785, 23 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym:
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3 016 242,49 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0 ,00 zł

0 ,00 zł

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)

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

0 ,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

0 ,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 356,16 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego 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
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0 ,00 zł

0, 00 zł

0,00 zł

7 268,62 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w
organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane
pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym

X Nie

Tak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

0 ,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

NIE DOTYCZY
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

X Tak

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)
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Nie

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nazwa zadania
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.
Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW
w Piasecznie przy ul.
Modrzewiowej 2.
Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Milanówku
przy ul. Spacerowej 1a
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.
Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW
w Zalesiu Dolnym przy ul.
Modrzewiowej 2.
Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Milanówku
przy ul. Spacerowej 1a.
Wsparcie realizacji zadania
publicznego Pt. „prowadzenie
placówki wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej i w
formie opiekuńczej dla dzieci
z terenu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
– „Rozwój to radość”.

Realizacja zadania
publicznego „Nie jesteś sam”

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego
dotacji

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

PFRON za pośrednictwem WCPRSCON

542.860,00 zł

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

PFRON za pośrednictwem WCPRSCON

698.000,00 zł

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

PFRON za pośrednictwem PCPR
w Piasecznie

554.766,00 zł

PFRON za pośrednictwem PCPR
w Grodzisku Maz.

443.880,00 zł

Miasto ST. Warszawa – Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy

60.318,00 zł

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Miasto ST. Warszawa – Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy

77.556,00 zł

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Powiat Piaseczyński

76.014,00 zł

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

PCPR Grodzisk Maz.

49.320,00 zł

Prowadzenie
wysokospecjalistycznej
terapii dla dzieci z Ośrodka
– rehabilitacyjno
Terapeutycznego w Bliznem
Jasińskiego

Powiat Warszawski Zachodni

80.000,00 zł

Organizacja zajęć dla dzieci
i poradnictwo dla rodzin
wymagających wsparcia
(OR-T)

Wojewoda Mazowiecki

20.000,00 zł

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej
Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej
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Kwota dotacji

11

12

Prowadzenie działalności
rehabilitacyjnej i
terapeutycznej wobec dzieci
niepełnosprawnych ruchowo,
upośledzonych umysłowo
oraz z innymi zaburzeniami
rozwoju

Działalność Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego w Bliznem
Jasińskiego.

Gmina Stare Babice

55.000,00 zł

Realizacja zadania
publicznego Pt.
„Usamodzielniacz”

Wzrost samodzielności osób
niepełnosprawnych, ich
aktywizacja społeczna
w środowisku lokalnym oraz
przeciwdziałanie ich
wykluczeniu

Miasto ST. Warszawa – Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st.Warszawy

25.000,00 zł

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

11.300,00 zł

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

90.000,00 zł

Miasto ST. Warszawa

7.200,00 zł

Gmina Łomianki

18.000,00 zł

Gmina Milanówek

3.000,00 zł

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

794 700,00

Realizacja zadani publicznego
Pt” Wspieranie działań na
Zwiększenie stopnia
rzecz zajęć-lekcji
wrażliwości społecznej
13 integracyjnych dzieci i
młodzieży na potrzeby osób
młodzieży niepełnosprawnej
z niepełnosprawnością
z dziećmi i młodzieżą
pełnosprawną
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
Aktywizacja społeczna
zdrowotne, rozpoznanie,
14 ukierunkowanie i umożliwienie
i zawodowa osób
rozwoju talentów i
niepełnosprawnych
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.
Integracja osób
Realizacja zadania
niepełnosprawnych ze
zdrowymi i aktywizacja
publicznego pt. „Program
15
kulturalny w czasie 15. Ulicy
społeczno-kulturalna osób
niepełospr. na terenie
Integracyjnej”
dzielnicy Wola
Organizacja obozu
integracyjno-edukacyjnego
Organizacja wypoczynku
dla osób niepełnosprawnych
16
dla osób niepełnosprawnych
z terenu Gminy Łomianki we
z terenu Gminy Łomianki
wszystkich grupach
wiekowych
Realizacja zadania
Integracja osób
publicznego Pt. „Dzień
niepełnosprawnych ze
17
otwarty – spotkanie
zdrowymi na terenie Gminy
integracyjno-promocyjne”
Milanówek
Realizacja zadania
Prowadzenie Domu Pomocy
18 publicznego z zakresu
Społecznej w Milanówku
pomocy społecznej
przy ul. Piasta 5

11

19

20

21

Realizacja zadania
publicznego z zakresu
pomocy społecznej
Realizacja zadania
publicznego pt. "Udzielenie
dotacji na finansowanie
dowozu uczestników do ŚDS
KSN AW w Podkowie Leśnej"
Dofinansowanie ze środków
PFRON wy 2 wycieczek
turystycznych

Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Podkowie
Leśnej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

387 200,00

Powiat Grodziski

5 000, 00 zł

PFRON za pośrednictwem PCPR

34 800,00 zł

Dofinansowanie dowozu
uczestników ŚDS

Wycieczki turystyczne

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

X Tak

Nie

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 dotacji

dotacja na realizację zadania "Od
Kompleksowa
dzieciństwa do starości" rehabilitacja, terapia i
kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla
280.928,73 zł
zajęcia usprawniające dla osób
osób niepełnosprawnych
1
PFRON
88 604,55 zł (OR-T)
niepełnosprawnych intelektualnie i
prowadzone w
192 324,18 zł (DR-O)
ruchowo prowadzone w placówkach placówkach KSNAW dla
KSN AW dla dzieci i dorosłych (DR- dzieci i dorosłych (D R-O,
O, O R-T)
OR-T).
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 (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość
nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X Nie

Tak

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

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

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.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

% 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
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-%

Lp
.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1

2

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie- Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych

2

3

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy- Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

2

4

Komisja Rewizyjna KSN AW

1

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

1

6

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

2

7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 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 sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

X Tak

Nie

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

W roku sprawozdawczym realizacja celów statutowych odbywała się również w ramach organizowania imprez
integracyjnych kulturalnych i turystycznych. Były to m.in.:
•

Przedstawienie Bożonarodzeniowe: „Polskie Betlejem – Przesłanie Miłosierdzia” wystawione
w parafii św. Józefa na Kole, w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, oraz w parafii św. Augustyna
na Muranowie.

•

XV Festyn „Ulica Integracyjna” – 25.05.2013 r.

•

XXII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę w terminie
5-15.08.2013 r.

•

Wyjazdy integracyjne, obozy turystyczne, turnusy rehabilitacyjne, dni skupienia, wycieczki krajoznawcze
organizowane przez oddziały i placówki prowadzone przez Stowarzyszenie.

•

Comiesięczne spotkania integracyjne – przygotowanie liturgii i agap przez poszczególne oddziały
Stowarzyszenia.

•

Adwentowe i wielkopostne rekolekcje we wszystkich placówkach KSN AW.

•

Kiermasze prac wykonane przez osoby niepełnosprawne- uczestników wszystkich placówek KSN AW.

•

Liczne programy integracyjne mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi
i aktywizację społeczną i zawodową.

•

Uczestnicy wszystkich placówek KSNAW oraz członkowie oddziałów KSN AW brali udział
w lokalnych imprezach kulturalnych typu wyjścia do kina, teatru, czy na wystawy.

Czytelny podpis osoby
upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

20.02.2014 R.
(dd.mm.rrrr)

(imię i nazwisko)
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