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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeostwa 
Obywatelskiego 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji 
pożytku publicznego 

za rok 2020 

                  

Formularz należy wypełnid w języku polskim, 

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola, 

W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwośd dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach, 

We wszystkich polach, w których nie będą wpisywane odpowiednie informacje, należy wstawid pojedynczy 
znak myślnika (-) 

                  

Data zamieszczenia sprawozdania 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji 
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ (KSN AW) 

2. Adres siedziby i 
dane kontaktowe 

POLSKA 
Województwo 
MAZOWIECKIE 

Powiat 
WARSZAWSKI 

Gmina 
WARSZAWA 

Ulica DEOTYMY Nr domu 41   

Miejscowośd 
WARSZAWA 

Kod pocztowy 01-441 
Poczta 
WARSZAWA 

Nr telefonu  
/22/ 837-42-
61 

Nr. Faxu /22/837-42-61 E-mail ksnaw@ksnaw.pl Strona www : www.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 011122045 6. Numer KRS 0000215585 
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7. Skład organu 
zarządzającego 
organizacji (Należy 
wpisad imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej 
przez poszczególnych 
członków organu 

zarządzającego) 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

ZARZĄD GŁÓWNY KSN AW 

Łukasz Owczarek prezes X TAK NIE 

Aleksandra Tyszewicz wiceprezes X TAK NIE 

Karola Gąsiorowska wiceprezes X TAK NIE 

Ilona Bartosiewicz skarbnik X TAK NIE 

Beata Śliwioska sekretarz X TAK NIE 

Marcina Dębski członek Zarządu X TAK NIE 

Janina Maranda członek Zarządu X TAK NIE 

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

KOMISJA REWIZYJNA KSN AW 

Jakub Świderski  Przewodniczący  X TAK NIE 

Anna Kwiek Członek Komisji X TAK NIE 

Anna Świderska Członek Komisji X TAK NIE 

SĄD KOLEŻEOSKI KSN AW 

Lidia Rażniewska  Przewodnicząca X TAK NIE 

Małgorzata Kopczyoska Z-ca Przewodniczącej X TAK NIE 

Barbara Wonsiewicz  Sekretarz X TAK NIE 

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

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 zadao z zakresu pomocy społecznej, 

4. prowadzenie działalności charytatywno- opiekuoczej, 

5. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi, 

6. pogłębienie formacji religijnej, 

7. promocja i organizacja wolontariatu, 

8. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.                                               

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

1.prowadzenie placówek pomocy społecznej, terapetycznych, rehabilitacyjnych, 
opiekuoczych, 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, szkoleo, 

6.współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których 
Stowarzyszenie może byd członkiem.  
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II. Charakterystyka Działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.  Opis działalności pożytku publicznego 

1.1. Opis głównych 
działao podjętych 
przez organizację 

Działania KSN AW w 2020 roku skierowane były na utrzymanie dotychczasowej 
działaności  KSN AW w wyjątkowej sytuacji, jaką był ogłoszony w marcu stan 
epidemii koronawirusa SARS-COV2 o zasięgu światowym. Wymusiła ona szereg 
działao służących zachowaniu reżimu sanitarnego w placówkach KSN AW. Z 
jednej strony wiązało się to z nadprogramowymi wydatkami na środki sanitarne i 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem wirusa. Z drugiej  - na 
zmianach organizacyjnych w placówkach tak, aby można było stosowad 
procedury sanitarne oraz prowadzid zajęcia w nowej fomule - pracy zdalnej i 
online. 

W roku sprawozdawczym działały następujące placówki KSN AW : 

4 warsztaty terapii zajęciowej, dla osób z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, WTZ Karolkowa w Warszawie, WTZ Deotymy w Warszawie, 
WTZ Piaseczno w Piasecznie i Górze Kalwarii oraz WTZ Milanówek w Milanówku 

Środowiskowy Dom Samopomocy, dla osób z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności w Podkowie Leśnej 

Środowiskowy Dom Samopomocy, dla osób z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności w Pęcherach 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawnośc w Bliznem Jasioskiego 

Dom Rehabilitacyjno - Opiekuoczy dla mieszkaoców z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności w Milanówku 

Dom Pomocy Społecznej dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 
w Brwinowie 

Ogółem codziennie terapię, rehabilitację i opiekę otrzymywało ok. 360 osób 
niepełnosprawnych. 

Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych w formie 10-dniowych spotkao on-line - 
Msze św. z kościoła św. Józefa  

Równolegle działało 5 Oddziałów Stowarzyszenia, w tym 

2 oddziały środowiskowych: 

Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Deotymy, 

Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Karolkowa, 

oraz 3 oddziały terenowe: 

Oddział Zalesie Dolne 

Oddział Milanowski 

Oddział Łomianki. 

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

□  najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, 

przysiółek) 

□ gmina x województwo 

□ kilka gmin □ kilka województw 

□ powiat □ cały kraj 

□ kilka powiatów □ poza granicami kraju 

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

2.1 Liczba odbiorców 
działao organizacji 
(Należy oszacowad liczbę 
odbiorców działao organizacji 
w okresie sprawozdawczym, 
w podziale na osoby fizyczne i 
osoby prawne) 

Osoby fizyczne 500   

  

Osoby prawne     

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

NIE DOTYCZY 

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

  

3.1.Organizacja prowadziła działalnośd  
nieodpłatną pożytku publicznego 

X Tak Nie 

3.2. Należy podad 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 podad informację na 
temat trzech głównych 
rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu 
działalności. 

Strefa działalności 
pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer Kodu 
(PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z % podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

działalnośd na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Prowadzenie 4 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) dla 
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Warszawie przy u. 
Deotymy 41 dla 35 osób, Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Warszawie przy ul. Karolkowej 71 dla 45 osób, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Piasecznie przy u. Modrzewiowej 2 
dla 51 osób niepełnosprawnych z filią w Górze Kalwarii 
przy ul. Ks. Sajny 4 i ul. Saperów 3 dla 19 osób 
niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul.  
Piasta 30 w Milanówku dla 30 osób  , prowadzenie ORT w 
Bliznem Jasioskiego dla 30 dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej przy ul. 
Błooskiej 46/48  dla 34 osób z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności (ŚDS). Oraz Środowiskowego Domu 
Pomocy Społecznej w Pęcherach docelowo dla 45 osób z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

88.10.Z  

61 330,54 zł 
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1.Organizacja prowadziała działalnośd odpłatną 
pożytku publicznego X tak nie 

  

4.2. Należy podad 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 2007 
odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, 
należy podad informację na 
temat trzech głównych 
rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu 
działalności. 

Strefa działalności 
pożytku 

publicznego 
Przedmiot działalności 

Numer Kodu 
(PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% PDOF 

działalnośd na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Prowadzenie domu stałego pobytu dla osób z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności- 
Dom Rehabilitacyjno - Opiekuoczy KSN AW w 
Milanówku dla 58 osób, Dom Pomocy 
Społecznej w Brwinowie 55 osób. Sa to domy 
całkowicie dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Mieszkaocy mają 
zapewnioną opiekę tearpeutyczną, 
pielęgnacyjno - opiekuoczą, rehabilitacyjną, 
psychologiczną i pielęgniarską. Domy posiadają 
niezbędny sprzet do realizacji wszelkich zadao 
wspierająco- rehabiliatacyjnych. Prowadzone są 
zajęcia rekreacyjne, sportowe, ekumeniczne, 
muzyczne, teatralne i inne. 

87.30.Z 

25 100,82 zł 

działalnośd na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z 
Warszawy na Jasną Górę , ze względu na 
pandemię nie odbyła się w tradycyjnej formie, 
ale w formie dziesięciodniowych spotkao online, 
które zawierały transmisję Mszy św. z kościoła 
św. Józefa w Warszawie + konferencja. 
Wydarzenia te były transmitowane na kanale 
youtube, FB KSN AW oraz w TV Republika. 

94.91.Z 

0,00 zł 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

5.1. Organizacja prowadziła działalnośd 
gospodarczą 

tak X nie 

5.2.. Należy podad 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 podad 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 
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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) 

15 631 626,65 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 233 016,46 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 241 655,93 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

d) Przychody finansowe 427,08 

e) Pozostałe przychody 156 527,18 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 71 155,34 zł 

2.2.Ze źródeł publicznych ogółem: 12 725 011,13 zł 

w tym : 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych 

327 807,34 zł 

b) ze środków budżetu paostwa 
237 322,19 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 

11 168 868,85 zł 

d) ze środków paostwowych funduszy celowych 
991 012,75 zł 

2.3.Ze źródeł prywatnych ogółem: 445 458,69 zł 

w tym : 

a) ze składek członkowskich 
25 440,45 zł 

b) darowizn od osób fizycznych 
205 223,99 zł 

c) darowizn od osób prawnych 
170 336,93 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
6 533,89 zł 

e) ze spadków, zapisów 
36 673,43 zł 

f) z wpływów z majątku ( w szczególności sprzedaży lub 
wynajmu składników majątkowych) 1 250,00 zł 

2.4. Z innych źródeł 2 390 001,49 zł 
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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 dzieo roku sprawozdawczego. 297 362,78 zł 

3.2. Wysokośd kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem. 86 431,36 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 
zakup defibrylatora, koncentrator tlenu, naprawa 
samochodu i inne wspierające placówki 23 998,14 zł 

2 refundacja kosztów leczenia 13 577,00 zł 

3 koszty aministracyjne 16 655,40 zł 

4 sprzęt do monitoringu DRO Milanówek 25 084,43 zł 

5 dopłata do zakupu samochodu do przewozu o/n 7 000,00 zł 

6 wkład własny do zadao zleconych 116,39 zł 

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 dofinansowanie działalności placówek KSN AW 56 198,96 

2 refundacja kosztów leczenia   13 577,00 

4. Informacja o poniesionych kosztach w okresie 
sprwozdawczym 

Koszty ogółem: 

W tym : wysokośd 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym 
ogółem: 

15 502 417,78 zł 86 431,36 zł 

 a) koszty z tytułu prowadzenie nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

9 229 803,66 zł 37 575,14 zł 

 b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

6 227 596,34 zł 32 200,82 zł 

 c) koszty z tytułu prowadzenia  działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 

 d) koszty finansowe 959,30 zł 0,00 zł 

 e) koszty administracyjne 20 062,79 zł 16 655,40 zł 

 f) pozostałe koszty ogółem 23 995,69 zł 0,00 zł 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,00 
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej 
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

5.1 Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 212,80 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 059,59 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

w tym: wysokośd środków przeznaczona na działalnośd pożytku publicznego 17 272,39 zł 

  

1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnieo (należy 
wskazad 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 zwolnieo 

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 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U z 
2011 r. Nr. 43, poz. 226, z późn. zm.) 

tak                               nie X 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarby Paostwa 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 wskazad jedną lub więcej pozycji) 

tak                               nie X 
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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 uwzględnid wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy ( etat lub 
częśd etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 187 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty. (Aby określid przeciętne zatrudnienie należy zsumowad 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), dodad do siebie 
sumy z 12 miesięcy i podzielid przez 12. Wynik wpisad z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 168 

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

39 (14zew+25wew) 

2. Członkowie 

2.1.Organizacja posiada członków X tak nie 

2.2.Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzieo roku sprwozdawczego 335 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeo 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) 

X tak nie 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres krótszy niż 30 dni. (Każdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezależnie od liczby 

świadczeo wykonywanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 
3 

w tym :  

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

0 

b) inne osoby 3 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres od 30 dni do 6 miesięcy. (Każdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezależnie od 

liczby świadczeo wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym) 
1 

w tym :  

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

0 

b) inne osoby 1 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres  dłuższy niż 6 miesięcy (Każdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezależnie od liczby 
świadczeo wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym) 6 

w tym :  

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

1 

b) inne osoby 5 
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota wynagrodzeo (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

9 686 469,11 zł 

w tym: 

a) z tytyłu umów o pracę 9 213 089,71 zł 

 - wynagrodzenie zasadnicze 7 583 374,40 zł 

 - nagrody 1 250 530,00 zł 

 - premie 0,00 zł 

 - inne świadczenia 379 185,31 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 
473 379,40 zł 

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

9 686 469,11 zł 

w tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku 
publicznego 

3 373 686,73 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku 
publicznego 

6 312 782,38 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeo wypłaconych przez organizację pracownikom oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji 

0 

4. Wysokośd przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne. Aby 

określid przeciętne wynagrodzenie należy: 1. zsumowad  wszystkie kwoty wynagrodzeo wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne), 2. podzielid zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 

5 174,34 
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5. Wysokośd 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) 

0,00 zł 

6. Wysokośd 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) 

0,00 zł 

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

3 961,65 zł 

8. Wysokośd najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne.  

16 500,00 zł 

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

0,00 zł 

10. Wysokośd 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  

0,00 zł 

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

14 750,00 zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeo (Można 
podzielid się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami, 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeo w 
organizacji, wówczas należy wpisad te uwagi w 
przygotowane pole) 

w poz. 8 i 11 ujęta została nagroda za okres 
roczny 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
tak x nie 

2. Wysokośd udzielonych pożyczek - 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy 
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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      Nie 

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podad nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę 
przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu 
udzielajacego dotacji Kwota dotacji 

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

Działalnośd 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

PFRON za 
pośrednictwem 
WCPR-SCON 

718 633,00 zł 

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

Działalnośd 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

Miasto Stołeczne 
Warszawa 

102 630,00 zł 

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

Działalnośd 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

Miasto Stołeczne 
Warszawa 

79 848,00 zł 

4 Wsparcie rodzin osób z 
niepełnosprawnościami WTZ Deotymy 

Działalnośd 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

Miasto Stołeczne 
Warszawa 

9 500,00 zł 

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

Dofinansowanie 
kosztów 
działalności WTZ  
Karolkowa Z PFRON 

WCPR ( ze środków 
PFRON) 

923 672,00 zł 

6 Współfinansowanie kosztów 
działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej KSN AW przy ul. 
Modrzewiowej 2 w Piasecznie  

Działalnośd 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

Powiat Piaseczynski 239 120,00 zł 

7 Wsparcie realizacji zadania publicznego 
Pt. „Rozwój to radośd”. Lata 2018-2019 

Prowadzenie 
specjalistycznej i 
opiekuoczej terapii 
dla dzieci z Ośrodka 
– rehabilitacyjno 
Terapeutycznego w 
Bliznem Jasioskiego 

Powiat Warszawski 
Zachodni 

105 000,00 zł 

 

 



13 
 

8 Realizacja zadania publicznego 
pn. " Rozwój to radośd" 

Działalnośd Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznego w 
Bliznem Jasioskiego. 

Gmina Stare Babice 80 535,00 zł 

9 Finansowanie kosztów 
działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej KSN AW przy ul. 
Modrzewiowej 2 w Piasecznie  

Dofinansowanie 
kosztów działalności 
WTZ Piaseczni i GK z 
PFRON 

PFRON za 
pośrednictwem 
PCPR- 

1 434 720,00 zł 

10 Prób Integracji nigdy za wiele - 
organizacja lekcji integracynych 
dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z młodzieżą 
szkół publicznych Gminy 
Piaseczno 

wsparcie  realizacji 
zadania publicznego w 
rozumieniu art.. 16. ust 
1 dla WTZ Piaseczno 

Urząd Miasta i 
Gminy Piaseczno 

15 000,00 zł 

11 Integracyjna Góra Kalwaria - 
wspieranie działao na rzecz o/n 
poprzez prowadzenie lekcji 
integracyjnych dla dzieci oraz dni 
otwartych dla mieszkaoców 
Gminy 

wsparcie  realizacji 
zadania publicznego w 
rozumieniu art.. 16. ust 
3  dla WTZ Piaseczno 

Gmina Góra 
Kalwaria 

8 000,00 zł 

12 Samodzielnośd i Integracja - 
organizacja zajęd 
rehabilitacyjnych dla o/n 
mieszkaoców gminy Piaseczno 

wsparcie  realizacji 
zadania publicznego w 
rozumieniu art.. 16. ust 
2 dla WTZ Piaseczno 

Gmina Piaseczno 115 000,00 zł 

13 Realizacja zadania publicznego 
pt. „Prowadzenie ośrodka 
wsparcia w formie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Pęcherach typu 
B i C dla 45 osób doroslych z 
niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób 
wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności 
psychicznych, w tym 15 osób ze 
spectrum autyzmu lub z innymi 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi" 

Zwiększenie 
zainteresowania 
mieszkaoców 
Warszawy działaniami 
na rzecz integracji 
społecznej i zawodowej 
osób 
niepełnosprawnych 

Powiat Piaseczyoski 370 434,00 zł 
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14 „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej dla  dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie 
w latach budżetowych 2020-2024” 

Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w 
Brwinowie 
ul. Wiosenna 21 

Starostwo Powiatu 
Pruszkowskiego 

177 000,00 zł 

15 „Prowadzenie na terenie Powiatu 
Grodziskiego Domu Pomocy 
Społecznej dla 58 osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie 
w latach budżetowych 2019-2023” 

Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w 
Milanówku przy           ul. 
Piasta 5 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki przez 
Starostwo Powiatu 
Grodziskiego um. Nr 
WF.3033.43.2018 

1 403 690,00 zł 

16 Dofinansowanie kosztów 
działalności WTZ w Milanówku 
przy ul. Piasta 30 

Działalnośd Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 

PFRON za 
pośrednictwem PCPR w 
Grodzisku Maz. 

614 880,00 zł 

17 Dofinansowanie kosztów 
działalności WTZ w Milanówku 
przy ul. Piasta 30 

Działalnośd Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego 

68 320,00 zł 

18 „Prowadzenie na terenie Powiatu 
Grodziskiego środowiskowego 
domu samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
latach budżetowych 2015-2019” 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 
Podkowie Leśnej ul. 
Błooska 46/48 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki przez 
Starostwo Powiatu 
Grodziskiego um. Nr 
WF.3153.17.2015 

756 065,00 zł 

19 „Prowadzenie na terenie Powiatu 
Grodziskiego środowiskowego 
domu samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
latach budżetowych 2015-2019” 

Dofinansowanie zakupu 
samochodu WTZ 
Milanówek 

PFRON/Powiat 128 000,00 zł 
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3. W okresie sprawozdawczym  organizacja realizowała zadania 
zlecone przez organy administracji rządowej lub paostwowe 
fundusze celowe X Tak      Nie 

4. Informacja na temat głównych realizowanych zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację            Należy 
podad nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 

Nazwa organu 
udzielajacego 
dotacji Kwota dotacji 

1 Dotacja na realizację zadania "Od 
dzieciostwa do samodzielności" -
wielospecjalistyczna terapia i 
rehabilitacja prowadzona  w 
Ośrodku Rehabilitacyjno - 
Terapeutycznym KSNAW w Bliznem 

Prowadzenie rehabilitacji w 
placówce (rehabilitacja ciągła) 

PFRON 294 942,00 zł 

2 Wsparcie działao misyjnych i 
rozwoju instytucjonalnego 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej”  

realizacja zadania w ramach 
Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018 -2030 

Narodowy 
Instytut 
Wolności 

164 733,76 zł 

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

Pokrycie kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia dla 
pracowników zaangazowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi dla ORT Blizne 

PFRON 5 292,00 zł 

4 "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami" 

Pokrycie kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia dla 
pracowników zaangazowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi dla WTZ 
Karolkowa 

PFRON 8 316,00 zł 

5 "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami" 

Pokrycie kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia dla 
pracowników zaangazowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi dla WTZ 
Deotymy 

PFRON 6 804,00 zł 

6 "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami" 

Pokrycie kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia dla 
pracowników zaangazowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi dla WTZ 
Piaseczno 

PFRON 15 876,00 zł 
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7 „Kompleksowa rehabilitacja, 
terapia i zajęcia usprawniające dla 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie prowadzone w DPS 
KSN AW w Brwinowie” 

Kompleksowa rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające dla osób 
niepełnosprawnych prowadzone w 
DPS w Brwinowie 

PFRON 386 418,49 zł 

8 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami” 

Zakup środków ochrony osobistej, 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do ich 
stosowania 

PFRON 6 048,00 zł 

9 „Wsparcie dla Mazowsza” Zakup sprzętu i środki na 
dodatkowe wynagrodzenie dla 
pracowników DPS w związku z 
przeciwdziałaniem skutkom COVID 
19 

Mazowieckie 
Centrum 
Polityki 
Społecznej 

90 494,89 zł 

10 „Grant nr COVID.19.07.13 w 
ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020” 

Zakup środków ochrony osobistej i 
środki na dodatkowe 
wynagrodzenie dla pielęgniarek DPS 
w związku z przeciwdziałaniem 
skutkom COVID 19 

NFZ 22 068,51 zł 

11 „Od dzieciostwa do starości” 
Kompleksowa rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i 
ruchowo prowadzone w placówkach 
KSN AW” 

Kompleksowa rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające dla osób 
niepełnosprawnych prowadzone w 
Domu Rehabilitacyjno-Opiekuoczym w 
Milanówku 

PFRON 76 160,71 zł 

12 „Kompleksowa rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
prowadzone w Domu 
Rehabilitacyjno-Opiekuoczym KSNAW 
w Milanówku” 

Kompleksowa rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające dla osób 
niepełnosprawnych prowadzone w 
Domu Rehabilitacyjno-Opiekuoczym w 
Milanówku 

PFRON 347 362,56 zł 

13 Realizacja zadania publicznego pt. 
„Wsparcie działao misyjnych i 
rozwoju instytucjonalnego 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej” 

Poprawa infrastruktury i 
wyposażenia placówek realizujących 
misję KSN AW   (DR-O Milanówek, 
WTZ Milanówek, ŚDS Podkowa 
Leśna) 

Narodowy 
Instytut 
Wolności – 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczeostwa 
Obywatelskiego          

36 629,44 zł 

14 Realizacja zadania publicznego pt. 
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych” w DR-O w 
Milanówku 

Grant przeznaczony jest na pokrycie 
kosztów zakupu środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z osobami niepełnosprawnymi 
oraz środków dezynfekcyjnych w 
DR-O w Milanówku 

PFRON 4 536,00 zł 

15 Realizacja zadania publicznego pt. 
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych” w WTZ w 
Milanówku 

Grant przeznaczony jest na pokrycie 
kosztów zakupu środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w bezpośrednią pracę 
z osobami niepełnosprawnymi oraz 
środków dezynfekcyjnych w WTZ w 
Milanówku 

PFRON 5 292,00 zł 
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16 Realizacja zadania 
publicznego pt. 
Wsparcie Mazowsza” 
finansowane ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój w 
placówkach KSN AW 

Wsparcie dla Domów 
Pomocy Społecznej w 
walce z epidemią 
COVID -19 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 103 661,05 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
zamówieo publicznych                                                                                     (należy wpisad realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo 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 wartod nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja 
realizowała zamówienia publiczne Tak  X     Nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówieo i kwot otrzymanych na ich realizację                                               

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu  Kwota 

1 

Zakup jednego fabrycznie nowego samochodu 
typu mikrobus, przeznaczonego do przewozu 9 
osób PFRON \ POWIAT 128 000,00 zł 

X. Informacje uzupełniające 

                                                                        

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów lub akcji w kapitale 

% udziału w 
ogólnej liczbie 
głosów 

1     % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1   

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1. Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej 2 

2. Sąd Rejonowy w Pruszkowie 1 

3. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM 1 

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W GRODZISKU MAZOWIECKIM 1 

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 sprawozdao finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr 285, poz. 
2852) 

X Tak      Nie 
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Najważniejsze wydarzenia dla organizacji w 2020 r.:Najważniejsze wydarzenia dla organizacji w 2020 r.: 

Najważniejsze wydarzenia dla organizacji w 2020 r. 

1/ Luty 2020r. – oficjalne otwarcie nowego dziennego ośrodka KSNAW – ŚDS w Pęcherach. 

2/ Marzec 2020r. – otwarcie nowej siedziby WTZ w Górze Kalwarii. 

3/ Marzec 2020r. - ogłoszenie w Polsce pandemii, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2,  
     która objęła cały świat i radykalnie zmieniła kształt życia we wszystkich przejawach; dotyczy to także działalności KSNAW. 

4/ Marzec 2020r.- jubileusz 25-lecia istnienia KSNAW; uroczystośd jubileuszowa zawieszona z powodu pandemii. 
 
5/ 11 kwietnia 2020r. – nagła śmierd Księdza kanonika Stanisława Jurczuka, duszpasterza i przyjaciela  
     osób z niepełnosprawnością, lidera, założyciela i wieloletniego prezesa KSNAW; wydarzenie okryło 
    żałobą nasze środowisko i postawiło nas przed koniecznością wyboru nowego  
    prezesa i zarządu głównego KSNAW i przed wyzwaniem kontynuacji dziedzictwa Księdza Stanisława;  
   pogrzeb odbył się 16.04.2020r. w warunkach obostrzeo sanitarnych; uroczyste pożegnanie Księdza     
   zawieszone z powodu pandemii. 

6/ Październik 2020r. – 20-lecie istnienia Domu w Milanówku (impreza wewnętrzna z powodu pandemii).  

Priorytetem dla domów stałego pobytu dla ON w Brwinowie i Milanówku było zapewnienie w czasie  
pandemii bezpieczeostwa zdrowia i życia mieszkaoców (112 osób z niepełnosprawnością intelektualną),  
czemu służyło wprowadzenie procedur sanitarnych i wyposażenie w środki ochrony. Domy od marca  
pozostawały w izolacji; realizowały swoje zadania i aktywności w ograniczeniu do warunków domowych. 

Sukcesy: recital utalentowanego mieszkaoca Domu w Brwinowie w „Poczekalni PKP” w Grodzisku Maz., 
w lutym; II miejsce w XX Jubileuszowym Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. 

Dzienne ośrodki KSNAW dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (5 WTZ-ów: w Warszawie przy  
ul. Deotymy i przy ul. Karolkowej, w Piasecznie, Górze Kalwarii i w Milanówku; 2 ŚDS-y w Podkowie Leśnej i Pęcherach  
oraz ORT w Bliznem) działały przez znaczną częśd roku w sytuacji zawieszenia zajęd z powodu  
pandemii (12.03.-24.05.2020 i 19.10.-31.12.2020). Koniecznośd pozostawania w domach  to była duża próba  
dla niepełnosprawnych uczestników placówek i ich rodzin. Personel stanął przed wyzwaniem przygotowania  
placówek do pracy w nowej rzeczywistości (zapewnienie środków ochrony, wdrażanie uczestników  
zajęd do stosowania procedur sanitarnych w okresie zajęd stacjonarnych oraz wypracowanie nowych metod  
pracy terapeutycznej w okresach zawieszenia zajęd i konieczności pracy zdalnej (m.in. posługiwanie  
się nowoczesnymi komunikatorami w kontakcie z uczestnikami).  
Sukcesy: spotkanie z Ministrem Wdówikiem, Pełnomocnikiem rządu ds. ON, Prezesem  
PFRON p. Michałkiewiczem i p. Habich, z-cą prezesa PFRON, zorganizowane w WTZ Karolkowa;  
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej przyznana WTZ w Piasecznie (kolejny raz);  
zainstalowanie platformy schodowej i szycie maseczek ochronnych dla ośrodków KSNAW w WTZ Deotymy;  
udział w konkursie plastycznym PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – WTZ Milanówek;  
personel ŚDS w Podkowie przygotował dla KSNAW i wszystkich placówek możliwośd kontaktu  
online na platformie Teams. 
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Data sporządzenia: 22-03-2021                                                         sporządzający : Ilona Bartosiewicz, Aleksandra Tyszewicz 

Prezes: Łukasz Owczarek 

Wiceprezes: Aleksandra Tyszewicz 

Wiceprezes: Karola Gąsiorowska 

Skarbnik : Ilona Bartosiewicz 

Sekretarz : Beata Śliwińska 

Członek Zarządu :  Marcin Dębski 

Członek Zarządu :  Janina Maranda 
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