Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

za rok 2015

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 wpisywane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak
myślnika (-)

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ (KSN AW)

2. Adres siedziby
POLSKA
i dane
kontaktowe

Województwo
MAZOWIECKIE

Gmina
WARSZAWA

Ulica DEOTYMY

Nr domu 41

Miejscowość
WARSZAWA

Kod pocztowy 01-441

Poczta
WARSZAWA

Nr. Faxu /22/837-4261

E-mail ksnaw@ksnaw.pl

Strona www : www.biuro@ksnaw.pl

̶

3.Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

23-08-2004 r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

23-08-2004 r.

5.Numer
REGON

6. Numer KRS

011122045

7. Skład organu
zarządzającego
organizacji (Należy
wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych

Imię i nazwisko

Funkcja
ZARZĄD GŁÓWNY KSN AW

Powiat WARSZAWSKI

Nr telefonu /22/ 83742-61

0000215585

Wpisany do KRS

członków organu
zarządzającego)

Ks. Stanisław Jurczuk

PREZES

X TAK

NIE

Aleksandra Tyszewicz

Wiceprezes

X TAK

NIE

Łukasz Owczarek

Wiceprezes

X TAK

NIE

Ilona Bartosiewicz

Skarbnik

X TAK

NIE

Matylda Koselska

Sekretarz

X TAK

NIE

X TAK
X TAK
X TAK

NIE
NIE
NIE

KOMISJA REWIZYJNA KSN AW
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)

Świderski Jakub
Witwicka Kilar Grażyna
Świderska Anna

Przewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI KSN AW
Irena Biernacka
Przewodnicząca
X TAK
NIE
Rażniewska Lidia
Z-ca Przewodniczącej X TAK
NIE
Wonsiewicz Barbara
Sekretarz
X TAK
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. pogłebienie 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,

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

3. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
4. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
5. organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,
6.współpraca z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być
członkiem. ($10 Statutu KSN AW)

II. Charakterystyka działałalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Działania KSN AW w 2015 roku skierowane były na utrzymanie dotychczasowej działalności oraz
na otwarcie nowej placówki Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie.
W roku sprawozdawczym działały następujące placówki KSN AW :

4 warsztaty terapii zajęciowej, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
środowiskowy dom samopomocy, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
dom rehabilitacyjno - opiekuńczy dla mieszkańców z orzeczeniem o niepełnosprawności
dom pomocy społecznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Ogółem codziennie terapię, rehabilitację i opiekę otrzymywało ok.350 osób niepełnosprawnych.
Odbywały się również działania mające na celu szeroko rozumianą integrację społeczną.
Były to:
24 Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę,
17 festyn Ulica Integracyjna,
przedstawienie Bożonarodzeniowe,
Równolegle działało 9 Oddziałów Stowarzyszenia, w tym
5 oddziałów środowiskowych:
Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Deotymy,
Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Karolkowa,
Oddział Młodzieżowy,
Oddział Niepełnosprawnych Ruchowo,
Oddział przy zespole Szkół nr 32,
oraz oddziały terenowe:
Oddział Zalesie Dolne
Oddział Warszawski
Oddział Milanowski
Oddział Łomianki.

□
1.2. Zasięg terytorialny
faktycznie prowadzonej
przez organizację
działaności pożytku
publicznego (Należy
wskazać jedną lub więcej
pozycji)

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

□ gmina

□ województwo

□ kilka gmin
□ powiat
□ kilka powiatów

□ kilka województw
□ cały kraj
□ poza granicami kraju

X TEREN ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

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

Osoby fizyczne

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

Osoby prawne

2.2 Informacje na

NIE DOTYCZY

̶

ok.2000

̶

̶

temat innych (niż
wymienionych w pkt 2.1)

odbiorców, na rzecz
których organizacja
działała (np. Zwierzęta,
zabytki)

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

3.1.Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku
publicznego
3.2. Należy podać informację
na temat przedmiotu
działalności nieodpłatnej
organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem sfer/y działaności
pożytku publicznego, o których
mowa w art.. 4 ust 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. O
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. nr 234,
poz.1536,z póź.zm.), a także
kod/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.

Strefa działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

X Tak

Nie

Przedmiot
działalności

Numer Kodu (PKD)

prowadzenie 4
warsztatów terapii
zajęciowej (WTZ)
dla osób z
orzeczeniem
o
niepełnosprawności:
WTZ Deotymy dla
35 osób, WTZ
Karolkowa dla 45
osób, WTZ
Piaseczno dla 51
osób, WTZ
Milanówek dla 30
osób,
prowadzenie ORT w
Bliznem Jasińskiego
dla 30 dzieci z
orzeczeniem o
niepełnosprawności

88.10.Z prowadzenie
placówek terapeutycznych,
rehabilitacyjnych (bez
zakwaterowania)

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1.Organizacja prowadziała działalność odpłatną
pożytku publicznego
X tak
4.2. Należy podać
informację na temat
przedmiotu
działalności odpłatnej
organizacji w okresie
sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem
sfer/y działaności
pożytku publicznego,
o których mowa w
art.. 4 ust 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia
2003r. O działalności
pożytku publicznego i
o wolontariacie, a
także kod/ów PKD

Strefa działalności pożytku
publicznego
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Przedmiot działalności
prowadzenie domu stałego pobytu
dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności- Dom
Rehabilitacyjno - Opiekuńczy KSN
AW dla 54 osób, Dom Pomocy
Społecznej dla 50 osób.

nie

Numer Kodu (PKD)
87.30.Z prowadzenie placówek
terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
opiekuńczych z zakwaterowaniem.

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

prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy KSN AW w
Podkowie Leśnej dla 30 osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności
(ŚDS)

88.10.Z prowadzenie placówek
opiekuńczych bez zakwaterowania

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

organizacja 24 Pieszej Pielgrzymki
Niepełnosprawnych z Warszawy na
Jasną Górę w dniach 5-15 sierpnia
2015

94.91Z, organizowanie
rekolekcji, dni skupienia,
pielgrzymek

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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
gospodarczejj, należy
podać informację na
temat trzech głównych
rodzajów działalności
(podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając
od głównego
przedmiotu działalności.

tak

X nie

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)

7 696 024,73

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

5 486 779,98

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

2 162 593,80

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00

d) Przychody finansowe

144,39

e) Pozostałe przychody

46 506,56

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

5 653 845,23

2.2.Ze źródeł publicznych ogółem:

w tym :

93 943,56

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
18 000,00
5 353 540,67

282 304,56
688 874,52

2.3.Ze źródeł prywatnych ogółem:

w tym :

a) ze składek
członkowskich
b) darowizn od osób
fizycznych
c) darowizn od osób
prawnych
d) z ofiarności publicznej
(zbiórek publicznych,
kwest)
e) ze spadków, zapisów

37 643,00
534 591,40
77 993,73
38 646,39
0,00

f) z wpływów z majątku ( w
szczególności sprzedaży
lub wynajmu składników
majątkowych)
2.4. Z innych źródeł

0,00

1 259 361,42

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 piewrwszy
24 871,84
dzień roku sprawozdawczego.
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym
28 415,82
ogółem.
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

koszty działalności statutowej,
bieżąca działalność

28 415,82

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

koszty działalności statutowej organizacja XX lecia KSN AW

9 514,51

2

koszty działalności statutowej,
bieżąca działalność

15 561,72

3

dofinansowanie działalności placówki
ORT Blizne Jasińskiego

4. Informacja o poniesionych kosztach w
okresie sprwozdawczym

3 339,59

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie
sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenie nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej
działalności pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej

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

7 514 977,67

28 415,82

5 346 429,35

28 415,82

2 162 593,80

d) koszty finansowe

0,00
5 953,06

e) koszty administracyjne

0,00

f) pozostałe koszty ogółem

1,46

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00

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

140 350,63

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja
korzystała z
następujących
zwolnień (należy wskazać
jedną lub więcej pozycji wraz z
kwotą przyznanego zwolnienia)

□ z podatku dochodowego od osób prawnych
□ z podatku od nieruchomości
□ z podatku od czynności cywilnoprawnych
□ z podatku od towarów i usług

□ z opłaty skarbowej
□ z innych zwolnień
□ z jakich
□ 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 tak
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U z 2011 r. Nr. 43, poz. 226,
z późn. zm.)

nie X

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)

nie X

tak

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)

148

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 mmiesiącach w okresie
sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy z 12 miesięcy i
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

132,2

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

44 osób / w tym 22 wew, 22 zew/

2. Członkowie
2.1.Organizacja posiada członków
2.2.Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień
roku sprwozdawczego

X tak
os.fizyczne 433
os.prawne -

nie

X tak

nie

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 niezwiazane z organizacją,
członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na
rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni. (Każdy
wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczny świadczeń
wykonywanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

16

w tym :

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

2

b) inne osoby

14

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)

w tym :

3

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

0

b) inne osoby

3

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

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

4

b) inne osoby

11

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w
okresie sprawozdawczym
4 372 113,86 zł
a) z tytyłu umów o pracę

4 230 471,91 zł

- wynagrodzenie zasadnicze

3 522 484,02 zł

- nagrody

481 416,70 zł

w tym:
- premie
- inne świadczenia
b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację
pracownikom oraz osobom świadczącym uslugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku
publicznego
a) w zwiazku z prowadzoną działalnością odpłątną pożytku
publicznego

0,00 zł
226 571,19 zł
141 641,95 zł

4 372 113,86 zł
997 591,01 zł

w tym:
b) w zaiazku z prowadzoną działalnością niedpłatną pożytku
publicznego

3 374 522,85 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. Aby określić przeciętne 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 (patrz komentarz do punktu
̶

4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
(brutto) wypłaconego członkom innym, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (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

2 481,12 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia
(brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, 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 innym, 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 osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej
̶

9 030,00 zł

12. 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)

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

x nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek

-

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
X Tak
Nie
jednostek samorządu terytorialnego
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania,
jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp. Nazwa zadania
1
Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW przy ul.
Deotymy 41 w Warszawie

Cel(-e) zadania
Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

2

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

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

3

Nazwa organu
udzielajacego dotacji
PFRON za
pośrednictwem
WCPR-SCON

Kwota dotacji
544 579,00 zł

PFRON za
pośrednictwem
WCPR-SCON

714 235,40 zł

Dofinansowanie kosztów
Działalność Warsztatu
działalności Warsztatu Terapii
Terapii Zajęciowej
Zajęciowej KSN AW w Piasecznie
przy ul. Modrzewiowej 2.

PFRON za
pośrednictwem PCPR
w Piasecznie

785 196,00 zł

4

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

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

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

60 508,70 zł

5

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

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

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

79 359,04 zł

6

Dofinansowanie kosztów
Działalność Warsztatu
działalności Warsztatu Terapii
Terapii Zajęciowej
Zajęciowej KSN AW w Piasecznie
przy ul. Modrzewiowej 2.

Powiat Piaseczynski

86 904,00 zł

7

Wsparcie realizacji zadania
publicznego Pt. „Prowadzenie
placówki wsparcia dziennego dla
dzieci z terenu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego w
formie specjalistycznej i w formie
opiekuńczej w latach 2014-2015”.

Prowadzenie
Powiat Warszawski
wysokospecjalistycznej Zachodni
terapii dla dzieci z
Ośrodka –
Rehabilitacyjno
Terapeutycznego w
Bliznem Jasińskiego

90 000,00 zł

8

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

Działalność Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego w
Bliznem Jasińskiego.

55 000,00 zł

Gmina Stare Babice

Realizacja zadania publicznego
Pt” Wspieranie działań na rzecz
zajęć-lekcji integracyjnych dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z
9
dziećmi pełnosprawnymi
Dofinansowanie zadania pod
nazwą: „Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych i
upośledzonych na skutek ciężkich
chorób. Prowadzenie programów
integracyjnych dla osób
upośledzonych fizycznie oraz
cierpiących na stałe dysfunkcje
10 zdrowotne.
Prowadzenie działalności na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej
i społ. osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym
pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i
11 osób.

12

13

14

15

16

Zwiększenie stopnia
wrażliwości społecznej
młodzieży na potrzeby
osób z
Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno
niepełnosprawnością
10 000,00 zł

Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób
Urząd Miasta i Gminy
niepełnosprawnych
90 000,00 zł
Piaseczno

Działania na rzecz
integracji i aktywizacji
zaw. os. niepełnospr.
oraz pomoc społ. –
WTZ Piaseczno
Integracja osób
niepełnosprawnych ze
zdrowymi i aktywizacja
Realizacja zadania publicznego
społeczno-kulturalna
pt. „Program kulturalny w czasie
osób niepełospr. na
17. Ulicy Integracyjnej”
terenie dzielnicy Wola
Integracja osób
niepełnosprawnych ze
zdrowymi i aktywizacja
społeczno-kulturalna
Dofinansowanie festynu „17. Ulica osób niepełospr. na
Integracyjna”
terenie dzielnicy Wola
Praktyka zawodowa
osoby
Dofinansowanie praktyki
niepełnosprawnej –
zawodowej osoby
WTZ Deotymy
niepełnosprawnej
Działania na rzecz
integracji osób
niepełnosprawnych w
Organizacja integracyjnego
spotkania świątecznego dla osób środowisku osób
zdrowych
niepełnosprawnych
Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Milanówku przy ul.
Działalność Warsztatu
Spacerowej 1a
Terapii Zajęciowej
Dofinansowanie kosztów
działalności WTZ w Milanówku
Działalność Warsztatu
przy ul. Spacerowej 1a
Terapii Zajęciowej

Gmina Góra Kalwaria 3 000,00 zł

Miasto st. Warszawa

Biuro Rzecznika Praw
Pacjenta
2 000,00 zł

Fundacja Pro Publico
Bono

875,00 zł

Powiat Pruszkowski

8 000,00 zł

PFRON za
pośrednictwem PCPR
461 880,00 zł
w Grodzisku Maz.

Starostwo Powiatu
Grodziskiego
Mazowiecki Urząd
Wojewódzki za
Prowadzenie Domu
Pomocy Społecznej w pośrednictwem
Starostwa Powiatu
Rozliczenie zadania publicznego z Milanówku przy ul.
Grodziskiego
Piasta 5
18 zakresu pomocy społecznej
Mazowiecki Urząd
Wojewódzki za
Prowadzenie
pośrednictwem
Środowiskowego
Rozliczenie zadania publicznego z Domu Samopomocy w Starostwa Powiatu
Grodziskiego
Podkowie Leśnej
19 zakresu pomocy społecznej
Dofinansowanie ze środków
PFRON za
PFRON dwóch wycieczek
pośrednictwem PCPR
20 turystycznych
Wycieczki turystyczne w Grodzisku Maz.
17

8 000,00 zł

51 320,00 zł

861 709,00 zł

425 170,00 zł

31 732,00 zł

Realizacja zadania publicznego
pt"Udzielenie dotacji na
finansowanie dowozu uczestników Dofinansowanie
do SDS KSN AW w Podkowie
dowozu uczestników
21 Leśnej"
ŚDS
Działalność na rzecz
Impreza kulturalna "Spotkanie
osób
niepełnosprawnych
22 świąteczne"
Realizacja zadania publicznego " Działalność na rzecz
Trening umiejętności
osób
23 praktycznych uczestników WTZ"
niepełnosprawnych
Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
oraz dzieci i młodzieży
Prowadzenie DPS w
niepełnosprawnych intelektualnie Brwinowie ul.
24 w latach budżetowych 2015-2019 Wiosenna 21

Powiat Grodziski
10 000,00 zł
PFRON za
pośrednictwem PCPR
w Grodzisku Maz.
3 200,00 zł

Gmina Milanówek
Mazowiecki Urząd
Wojewódzki za
pośrednictwem
Starostwa Powiatu
Pruszkowskiego

4 500,00 zł

51 209,00 zł

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

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

Nie
Należy podać nazwę zadania,

jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Nazwa organu
udzielajacego dotacji

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

1

Dotacja na realizację zadania "Od
dzieciństwa do starości" kompleksowa rehabilitacja, terapia i
zajęcia usprawniające dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i
ruchowo prowadzone w placówkach
KSN AW dla dzieci i dorosłych (DR-O,
O R-T)

Kompleksowa rehabilitacja,
terapia i zajęcia usprawniające
dla osób niepełnosprawnych
prowadzone w placówkach
KSNAW dla dzieci i dorosłych
(D R-O, OR-T).

PFRON

2

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

Działalność Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego w Bliznem
Jasińskiego.

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

Kwota dotacji

282 304,56 zł

18 000,00 zł

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. Nr113, poz.759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów
ww. ustawy, np. zamówienia, których wartoć 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
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
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

% udziałów lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej liczbie
głosów

%

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

%

Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie - Wydział kontroli płatników
2 składek
3 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Maz.
4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.
5 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.
6 Krajowy Mechanizm Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
7 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pruszkowie
8 Mazowiecki Urząd Wojewódzki
9 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na
podstawie ustawie 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,
X Tak
poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Nie

(można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W roku sprawozdawczym realizacja celów statutowych KSN AW oprócz kontynuowania bieżącej działalności naszych
placówek, odbywała się w ramach organizowania różnego rodzaju imprez: integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i
innych.
DRO KSNAW Milanówek + Oddział

1. Udział mieszkańców Domu w projekcie dofinansowanym przez PFRON obejmującym zajęcia z następujących form
wsparcia: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności poznawczych, trening umiejętności emocjonalnych oraz
rehabilitacja fizyczna.
2. Udział w imprezach integracyjnych, olimpiadach dla osób niepełnosprawnych, konkursach plastycznych, przeglądach
twórczości osób niepełnosprawnych, integracyjnym turnieju tenisa stołowego, piknikach integracyjnych, multimedialnych
spotkaniach podróżniczo - geograficznych, rajdach rowerowych, zajęciach hipoterapeutycznych, przedstawieniach
teatralnych, koncertach.
3. Udział w rehabilitacji społeczno - zawodowej w WTZ przy ul. Spacerowej 1 A w Milanówku oraz w WTZ MALWA w
Grodzisku Mazowieckim.
4. Wyjazd na turnus rehabilitacyjny do AZS Wilkasy Giżycko 23.08 - 29.08.2015 r.
5. Imprezy integracyjne w DROKSNAW:
Styczeń - Spotkanie Noworoczne rodziców, opiekunów i rodzin mieszkańców.
Luty - Bal karnawałowy z uczestnictwem uczniów z LO w Milanówku
Maj - Spotkanie integracyjne rodziców, opiekunów i rodzin mieszkańców z okazji Dnia Matki i Dziecka.

Czerwiec - X Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku: "Byłem głodny, a daliście mi jeść" - Ogród Domu otwarty dla ubogich
i potrzebujących mieszkańców Milanówka.
Październik - Integracyjne spotkanie z okazji 15 Rocznicy Otwarcia Domu.
Listopad - Bal Andrzejkowy

DPS KSNAW Brwinów

1. Udział w imprezach integracyjnych, olimpiadach dla osób niepełnosprawnych, konkursach plastycznych, przeglądach
twórczości osób niepełnosprawnych, integracyjnym turnieju tenisa stołowego, piknikach integracyjnych, multimedialnych
spotkaniach podróżniczo - geograficznych, rajdach rowerowych, zajęciach hipoterapeutycznych, przedstawieniach
teatralnych, koncertach.
2. Wyjazd na turnus rehabilitacyjny do AZS Wilkasy Giżycko 23.08 - 29.08.2015 r.
3. Imprezy integracyjne w DPS KSNAW:
Luty - Uroczystość otwarcia Domu
Wrzesień - Spotkanie integracyjne rodziców, opiekunów i rodzin mieszkańców z okazji Święta Ojca Pio Patrona Domu
Grudzień - Wigilijne Świąteczne Spotkanie Bożonarodzeniowe współfinansowane przez Powiat Pruszkowski.

Oddział Warszawski KSN AW
Październik - organizacja agapy
Listopad - pomoc przy organizacji agapy połączonej z jubileuszem ks. inf. Jana Sikorskiego
Grudzień - współorganizacja agapy opłatkowej

OR-T Blizne Jasińskiego
1. Styczeń - bal karnawałowy dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu (
organizator "Dobra Wola -Błonie)
2. Maj - gminny dzień dziecka w Borzęcinie z udziałem podopiecznych i terapeutów Ośrodka ( OR-T współorganizator)
3. Czerwiec - jednodniowa impreza wyjazdowa pt" Witajcie wakacje" połączona z jazdą konną, bryczkami, ogniskiem dla
podopiecznych , rodzeństwa , rodziców i terapeutów( OR-T organizator)

4. Wrzesień - grudzień - cykl spotkań socjoterapeutycznych dla podopiecznych i rodzeństwa zakończony wspólnym
występem artystycznym ( OR-T organizator)
5. Grudzień - szkolenie dla rodziców i opiekunów pt. "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną" ( OR-T
organizator), spotkanie bożonarodzeniowe oraz Mikołaj i występ podopiecznych Ośrodka w MCC Mazurkas w Ożarowie
Mazowieckim, dla podopiecznych, rodzeństwa, rodziców ( OR-T współorganizator)

WTZ Deotymy + Oddział
1. Wystawy i prezentacje prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne - uczestników WTZ KSN AW przy ul. Deotymy
(m.in. całoroczna współpraca z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, z Domem Kultury im. Żeromskiego na Woli, z różnymi
firmami, które udostępniły przestrzeń wystawową)
2. Praktyki zawodowe organizowane dla uczestników: cykliczne zajęcia ceramiczne w dwóch wolskich przedszkolach,
objęcie stałym wsparciem asystenckim małżeństwo osób niepełnosprawnych ruchowo i starszą samotną osobę, prace
pomocnicze w biurze ZG KSNAW.
3. Współpraca ze szkolnym wolontariatem „Dobra Wola” z Zespołu Szkół im. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej w
Warszawie: udział w cotygodniowych integracyjnych zajęciach sportowych na terenie szkoły przygotowanych dla
uczestników WTZ przez uczniów i nauczycieli', Parada Wszystkich Świętych.

4. Włączanie się w społeczne akcje, np. zbieranie plastikowych nakrętek na protezę ręki dla niepełnosprawnej
dziewczyny.
5. Udział w festynach, imprezach kulturalnych, sportowych, religijnych (m.in.”; Wolski Korowód, Mikołajki Sportowe
organizowane przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy; współorganizowanie z organizacjami katolickimi z Warszawy Marszu
Świętości Życia 19.04.2015r. i Wieczoru Uwielbienia 19.03.2015r.),
6. Organizacja turnusu rodzinnego we Władysławowie w czerwcu .
7. Współorganizowanie spotkań świątecznych w WTZ Deotymy oraz opłatka KSNAW i spotkania integracyjnego
Stowarzyszenia we wrześniu .

WTZ Karolkowa + Oddział
1. Rehabilitacja zawodowa - kontynuacja współpracy z Centrum Dzwoni (instytucją pośredniczącą w zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych): dwie osoby odbyły kurs komputerowy, cztery osoby odbyły praktyki zawodowe (wykonywali prace
typu : sprzątanie w hotelu, pomoc w kuchni, prace porządkowe i pakowanie w hurtowni słodyczy), jedna osoba
zatrudniona na stanowisku osoby sprzątającej w Caritas, praktyki ogrodnicze na terenie WTZ, współorganizacja
kiermaszy rzeczy używanych (zapoznanie się z praca ekspedienta i kasjera) konkurs "Kucharz doskonały"
2.współorganizowanie z organizacjami katolickimi z Warszawy Marszu Świętości Życia 19.04.2015r
3. Udział w konferencji w dniu 28 maja "Pomocna dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego
podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy" i w Targach Podmiotów Ekonomii
Społecznej w dniu 16 czerwca.
4. Udział w akcjach uspołeczniających: zbieranie makulatury, zbiórka elektrośmieci, korków (z możliwością wymiany na
owoce lub rosliny dla pracowni ogrodniczej, z inicjatywy jednego z uczestników WTZ przy współpracy zaprzyjaźnionych
szkół i sąsiadów), zbiórka pieniędzy dla hospicjum, znaczków na misje.
5. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Łebie w dn. 18-30 czerwca.

WTZ Piaseczno + Oddział
1. Projekt rehabilitacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością: organizacja praktyk zawodowych w Gospodarstwie
Ogrodniczym "Grąbczewscy" w Runowie, gospodarstwie w Klarysewie, praktyki w sklepie Leroy Merlin w Piasecznie (cały
rok),
2. Maj - impreza integracyjna dla mieszkańców Piaseczna „Miasteczko integracyjne”
3. Cykl dni otwartych i z tym związanych warsztatów artystycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z
terenu Gminy Góra Kalwaria w dniach 12-13.06.2015 i 06.12.2015.
4. Czerwiec - program integracyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Piaseczno
5. Wrzesień - listopad - program integracyjny w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Piaseczno,
6. Październik - program integracyjny skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Gminy Góra Kalwaria.
7. Październik - warsztaty szkoleniowe dla uczestnikow WTZ w miejscowości Łucznica k/Pilawy Powiat Garwoliński.
8. Grudzień (16.12.2015) duże spotkanie integracyjne w restauracji Corner dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Wyjazdy:
wyjście do muzeum techniki w Warszawie w dniu 8.10.2015
wyjście do teatru komedia „Koncert Marzeń” Michał Wiśniewski. w dniu 14.12.2015
wyjście do restauracji i teatru Polskiego na spektakl „Wesele” .w dniu 5.11.2015
wyjście do Teatru OCH-teatr na spektakl „Przedstawienie świąteczne w szpitalu Św. Andrzeja”
w dniu 26.11.2015- wyjście grupy na mecz piłkarski na stadion Legii Warszawa w ramach
Ligi Europy 22-10-2015.
Wydarzenia wspólne KSN AW w których uczestniczyły placówki i oddziały
1. Przedstawienie Bożonarodzeniowe: „Polskie Betlejem – Przesłanie Miłosierdzia” wystawione pięciokrotnie w styczniu/
lutym 2015r. : w Galerii Porczyńskich w Warszawie,
w Liceum im. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, w trzech warszawskich parafiach - kościele św. Krzyża
przy Krakowskim Przedmieściu, kościele na Wrzecionie i w kościele św. Maksymiliana.
2. XVII Festyn „Ulica Integracyjna” – 23.05.2015 r.
3. XXIV Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę w terminie
5-15.08.2015 r. Przy okazji pielgrzymki współpraca z organizacjami pomocy więźniom i bezdomnym.
4. Comiesięczne spotkania integracyjne – przygotowanie liturgii i agap przez poszczególne oddziały i placówki
Stowarzyszenia.
5. Adwentowe i wielkopostne rekolekcje we wszystkich placówkach KSN AW; spotkania świąteczne; kolędowanie;
współorganizowanie razem z organizacjami działającymi na rzecz bezdomnych i z grupami modlitewnymi Wieczoru
Uwielbienia.
6. Rola KSNAW jako moderatora w tworzeniu lokalnych i ogólnopolskich reprezentacji warsztatów terapii zajęciowej.

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

(imię i nazwisko)

Data wypełnienia
sprawozdania

(dd.mm.rrrr.)

