
za rok 2019

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,

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

POLSKA

�̶

Strona www : www.ksnaw.pl

23-08-2004 r.

23-08-2004 r.

5.Numer REGON 011122045 6. Numer KRS 0000215585
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Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

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

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ (KSN AW)

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Województwo 
MAZOWIECKIE Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA Ulica DEOTYMY Nr domu 41

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



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ZARZĄD GŁÓWNY KSN AW

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

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 KOLEŻEŃSKI KSN AW

Lidia Rażniewska Przewodnicząca X TAK NIE

Małgorzata Kopczyńska Z-ca Przewodniczącej X TAK NIE

Barbara Wonsiewicz Sekretarz X TAK NIE

3. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

4. prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej,

5. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,

6. pogłębienie formacji religijnej,

7. promocja i organizacja wolontariatu,

2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek,

3. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,

5. organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,
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7. Skład organu 
zarządzającego 
organizacji (Należy wpisać 
imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej 
przez poszczególnych członków 

organu zarządzającego)

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

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

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,

8. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.         
                                     

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

1.prowadzenie placówek pomocy społecznej, terapetycznych, rehabilitacyjnych, 
opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

4. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i 
turystycznych,

6.współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których 
Stowarzyszenie może być członkiem. 



II. Charakterystyka Działałalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.  Opis działalności pożytku publicznego

W roku sprawozdawczym działały następujące placówki KSN AW :

Były to:

28 Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę,

Równolegle działało 9 Oddziałów Stowarzyszenia, w tym

5 oddziałów środowiskowych:

Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Deotymy,

Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Karolkowa,

oraz oddziały terenowe:

Oddział Zalesie Dolne

Oddział Milanowski

Oddział Łomianki.

X  TEREN ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 

organizację

Działania KSN AW w 2019 roku skierowane były na utrzymanie dotychczasowej 
działaności  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

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

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

Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy dla mieszkańców 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. Odbywały się również działania mające na celu szeroko 
rozumianą integrację społeczną.

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 x województwo

□ kilka gmin □ kilka województw

□ powiat □ cały kraj

□ kilka powiatów □ poza granicami kraju



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

Osoby fizyczne 2000 ̶�

Osoby prawne ̶� ̶�

NIE DOTYCZY

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

X Tak Nie

Przedmiot działalności

88.10.Z 

10,790.00 zł

`
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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 2.2) 
odbiorców, na rzecz 
których organizacja 
działała (np. Zwierzęta, 
zabytki)

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

Numer Kodu 
(PKD)

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

działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawn
ych

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 
Jasińskiego dla 30 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW w 
Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 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.



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

X tak nie

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

87.30.Z

0.00 zł

94.91.Z

0.00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

tak X nie

Przedmiot i opis działalności

nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy

4.1.Organizacja prowadziała działalność odpłatną 
pożytku publicznego

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 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

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% PDOF

działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawn
ych

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

działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawn
ych

Organizacja 28 Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych 
z Warszawy na Jasną Górę w dniach 5-15 sierpnia 
2019. Pielgrzymka daje osobom niepełnosprawnym 
możliwość udziału w aktywnej formie rehabilitacji 
ruchowej i społecznej. Jest szkołą radzenia sobie z 
własną słabością w ekstremalnych warunkach oraz 
kształtowanie woli i siły charakteru. Ta forma  
aktywizacji osób niepełnosprawnych wzmaga wiarę 
we własne siły. Pielgrzymi uczą się żyć w różnych 
warunkach, wychodzić naprzeciw pojawiającym się 
problemom, nawiązywać nowe kontakty w nowym 
środowisku. Pielgrzymka jest dobrą okazją do 
zwiedzenia miejsc kultu religijnego Jasnej Góry, Gidle, 
Głóchowa i Rokitna.

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)
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

13,505,824.54

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,795,760.50

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,591,431.43

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00

d) Przychody finansowe 1,145.23

e) Pozostałe przychody 117,487.38

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 121,875.87

2.2.Ze źródeł publicznych ogółem: 10,783,396.25

w tym :

0.00

b) ze środków budżetu państwa
0.00

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
9,736,007.70

d) ze środków państwowych funduszy celowych
1,047,388.55

2.3.Ze źródeł prywatnych ogółem: 580,626.80

w tym :

a) ze składek członkowskich
32,083.00

b) darowizn od osób fizycznych
287,937.68

c) darowizn od osób prawnych
191,901.53

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
68,704.59

e) ze spadków, zapisów
0.00

0.00

2.4. Z innych źródeł 2,019,925.62
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1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 
wyników/zysków i strat)

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych

f) z wpływów z majątku ( w szczególności sprzedaży lub 
wynajmu składników majątkowych)



186,276.91

10,790.00

1 dopłata do zakupu pieca ceramicznego 4,050.00

2 refundacja kosztów leczenia 3,240.00

3 usługi transportowe, wkład własny do zadań zleconych 3,500.00

1 dofinansowanie działalności placówek KSN AW 7,550.00

2 refundacja kosztów leczenia Anny Jaworskiej 3,240.00

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 13,430,940.18

7,735,122.40 10,790.00

5,598,230.74

 c) koszty z tytułu prowadzenia  działalności gospodarczej 0.00

 d) koszty finansowe 2,172.51

 e) koszty administracyjne 32,912.18

 f) pozostałe koszty ogółem 62,502.35

0.00

str. 7

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 dzień roku sprawozdawczego.

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

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

4. Informacja o poniesionych kosztach w okresie 
sprwozdawczym

W tym : wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

 a) koszty z tytułu prowadzenie nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego

 b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności 
pożytku publicznego

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



5.1 Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60,638.10

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6,799.31

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

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

1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnień (należy wskazać 
jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego 
zwolnienia)

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 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)

tak                               nie X



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

190

157.5

2. Członkowie

2.1.Organizacja posiada członków X tak nie

2.2.Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprwozdawczego 441

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

X tak nie

14

w tym : 
13

b) inne osoby 1

17

w tym : 
5

b) inne osoby 12

13

w tym : 
1

b) inne osoby 12
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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)

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 z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.             49               (w tym 

25zew+24wew) 

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 liczby świadczeń 
wykonywanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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. (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

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)

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



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

7,973,969.91 zł

w tym:

a) z tytyłu umów o pracę 7,515,589.67 zł

 - wynagrodzenie zasadnicze 6,765,275.15 zł

 - nagrody 413,327.00 zł

 - premie 0.00 zł

 - inne świadczenia 336,987.52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
458,380.24 zł

7,973,969.91 zł

w tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,879,253.70 zł

5,094,716.21 zł

0

0
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1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku 
publicznego

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

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)



0

0

3641.08

0

0

0

14480

�̶

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
tak x nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek -

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy

str.11

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

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

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



X Tak      Nie

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

1 664,865.00 zł

2 859,417.00 zł

3 1,007,177.00 zł

4 73,874.00 zł

5 95,491.00 zł

6 163,130.00 zł

7 100,000.00 zł
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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

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)

Nazwa organu 
udzielajacego 
dotacji

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

Działalność 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej

PFRON za 
pośrednictwem 
WCPR-SCON

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

Działalność 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej

PFRON za 
pośrednictwem 
WCPR-SCON

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

Działalność 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej

PFRON za 
pośrednictwem 
PCPR w 
Piasecznie

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

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

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

Działalność 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej

Powiat 
Piaseczynski

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

Prowadzenie 
specjalistycznej i 
opiekuńczej 
terapii dla dzieci z 
Ośrodka – 
rehabilitacyjno 
Terapeutycznego 
w Bliznem 
Jasińskiego

Powiat 
Warszawski 
Zachodni



8 Gmina Stare Babice 80,000.00 zł

9 10,000.00 zł

10 100,000.00 zł

11 Gmina Góra Kalwaria 6,000.00 zł

12 Poprawa efektów parcy Miasto st. Warszawa 8,689.80 zł

13 Miasto st. Warszawa 12,500.00 zł

14 20,000.00 zł

15 10,000.00 zł

16 10,000.00 zł

17 6,400.00 zł

str 13

Realizacja zadania publicznego pn. " Rozwó to 
radość"

Działalność Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznego w Bliznem 
Jasińskiego.

Realizacja zadania publicznego Pt” Wspieranie 
działań na rzecz zajęć-lekcji integracyjnych 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
młodzieżą szkół publicznych Gminy Piaseczno"

Zwiększenie stopnia 
wrażliwości społecznej 
młodzieży na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością

Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno

Dofinansowanie zadania pod nazwą: 
„Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych. Wspieranie organizacji 
zajęć rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno

Realizacja zadania pn. " Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz działalność na 
rzezcz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych "

Działania na rzecz integracji i 
reintegracji . os. 
niepełnospr.  oraz pomoc 
społ. – WTZ Piaseczno

Realizacja zadania publicznego pt. " 
Technologia dostępna -poprawa efektów 
pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. 
Deotymy.

Realizacja zadania publicznego pt. „Remont 
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. 
Deotymy-Poprawa warunkow zajęć na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami”

Poprawa warunków zajęć na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnościami

Realizacja zadania publicznego pt. 
„Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych-Obóz Integracyjno -
Edukacyjny”

Działania profilaktyczne 
zapobiegające wykluczeniu 
spełecznemu, oraz 
sprzyjające integracji.

Urząd Miasta i Gminy 
Łomianki

Realizacja zadania publicznego Pt” Wsparcie 
cyklu wyjazdów integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 
Piaseczno"

Rozwijanie samodzielności 
w różnych sytuacjach 
społecznych, rozwijanie 
orientacji w terenie.

Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno

Realizacja zadania publicznego pn. " Szycie - 
to jest proste!"

Nauka prawidłowego 
obsługiwania maszyny do 
szycia

Urząd Miasta i Gminy 
Łomianki

Realizacja zadania publicznego pn. " Moc 
Świętego Mikołaja"

Warsztaty teatralne- 
przygotowanie spektaklu 
"Opowieść Wigilijna"

Urząd Miasta i Gminy 
Łomianki



18 Powiat Piaseczyński 86,750.00 zł

19 Prowadzenie DPS w Brwinowie 118,378.00 zł

20 4,000.00 zł

21 542,880.00 zł

22 1,272,400.00 zł

23 750,858.00 zł

24 60,320.00 zł

25 Gmina Grodzisk Maz 10,000.00 zł

26 Powiat Grodziski 10,000.00 zł

27 Gmina Milanówek 5,000.00 zł

28 Wycieczki turystyczne 42,870.00 zł
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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 
mieszkańców Warszawy 
działaniami na rzecz integracji 
społecznej i zawodowej o.n

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 
osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie w latach 
budżetowych 2015-2019

MUW przez 
Starostwo Powiatu 
Pruszkowskiego 

Impreza kulturalno-integracyjna z okazji święta 
patrona Domu Pomocy Społecznej Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie św. 
Ojca P

Integracja osób 
niepełnosprawnych z 
pełnosprawnymi
Zaspokojenie potrzeb 
kulturalnych i społecznych os. 
niepełnosprawnych

Starostwo Powiatu 
Pruszkowskiego

Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w 
Milanówku przy ul.Piasta 30

Działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego

„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 

Mazowiecki Urząd  
Wojewódzki  za 
pośrednictwem 
Starostwa Powiatu 
Grodziskiego

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

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki za 
pośrednictwem 
Starostwa  Powiatu 
Grodziskiego

Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w 
Milanówku przy ul. Piasta 30

Działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego

Realizacja zadania publicznego pt.  „Finansowanie 
dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 
Grodzisk Mazowiecki – uczestników środowiskowego 
Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej

Dofinansowanie dowozu 
uczestników ŚDS

Realizacja zadania publicznego pt.  „Finansowanie 
dowozu uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej

Dofinansowanie dowozu 
uczestników ŚDS

Realizacja zadania publicznego pt. „ Świat przyjazny 
dla wszystkich”

Integracja osób niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi – zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych i społecznych 
os. niepełnosprawnych 

Dofinansowanie ze środków PFRON 2 wycieczek 
turystycznych

PFRON za 
pośrednictwem PCPR
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X Tak      Nie

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

1 PFRON 197,900.40 zł

2 PFRON 305,132.00 zł

3 PFRON 94,120.49 zł

4 319,266.24 zł

5 PFRON 374,469.66 zł
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3. W okresie sprawozdawczym  organizacja realizowała zadania 
zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze 
celowe

4. 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)

Nazwa organu 
udzielajacego dotacji

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

Prowadzenie rehabilitacji w 
placówce (rehabilitacja ciągła)

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

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

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 .

Kompleksowa rehabilitacja, 
terapia i zajęcia usprawniające 
dla osób niepełnosprawnych 
prowadzone w placówkach 
KSNAW . 

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju 
instytucjonalnego Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej” 

 Poprawa infrastruktury i 
wyposażenia placówek 
realizujących misję KSNAW
-  Rozwój personelu KSNAW

Narodowy Instytut 
Wolności

„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



X. Informacje uzupełniające

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

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 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE /WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ/ 2

2 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W GRODZISKU MAZOWIECKIM 1

3 SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE 1

4 WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2

X Tak      Nie
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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

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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, 
poz. 2852)
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DROKSNAW Milanówek
W ciągu całego roku udział mieszkańców Domu  w projekcie  dofinansowanym przez PFRON 
obejmującym zadania prowadzące do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. 
imprezach integracyjnych, olimpiadach dla osób niepełnosprawnych, konkursach plastycznych, przeglądach 
twórczości osób niepełnosprawnych, integracyjnym turnieju tenisa stołowego, piknikach integracyjnych,  rajdach 
rowerowych, zajęciach hipoterapeutycznych, imprezach kulturalnych, koncertach. Udział w rehabilitacji społeczno
- zawodowej w WTZ KSNAW przy ul. Piasta 30  w  Milanówku (9 osób) oraz  
w WTZ MALWA w Grodzisku Mazowieckim (7 osób). Wyjazd mieszkańców na  Pielgrzymkę  do Rzymu 21.01 - 
26.01.2019 r. Udział mieszkańców w XXVIII Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych na Jasną Górę 05.08-
15.08.2019 r. Wyjazd mieszkańców na turnus rehabilitacyjny do Wilkas  17.08 - 24.08.2019 r. Imprezy 
integracyjne w DROKSNAW: Styczeń - Spotkanie Noworoczne rodziców, opiekunów i rodzin mieszkańców.
Spotkanie integracyjne z okazji imienin Dyrektora Spotkanie integracyjne rodziców, opiekunów i rodzin 
mieszkańców z okazji Dnia Matki i Dziecka Lipiec - Spotkanie integracyjne mieszkańców i pracowników DRO 
Październik  - Jesienne spotkanie integracyjne z okazji 19 Rocznicy Otwarcia Domu  
         
DPS KSNAW BRWINÓW
Udział mieszkańców w projekcie dofinansowanym przez PFRON „Samodzielni i skuteczni”, mającym na celu 
zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, który obejmował rożne formy wsparcia, m.in. trening 
umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych, terapię zajęciową oraz rehabilitację fizyczną. 
Udział w licznych imprezach integracyjnych, olimpiadach dla osób niepełnosprawnych, zawodach sportowych, 
konkursach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, piknikach, koncertach, wycieczkach, 
pielgrzymkach.
Imprezy, w których brali udział mieszkańcy DPS KSNAW w Brwinowie w roku 2019: niebieski Pruszkowski 
Spacer dla Autyzmu organizowany z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Imprezach integracyjnych „Ku dobru” 
w Piastowie, „ Dębowy Liść” w Brwinowie, „Ogrodach integracji” w Grodzisku Mazowieckim, Festiwal Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych  „Fart- Festiwal” w Bydgoszczy gdzie Dominika Strzelec- mieszkaniec DPS KSNAW 
w Brwinowie zdobył I nagrodę w kategorii muzyka.
Mieszkańcy DPS  Brwinów w 2019 r. wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu,  w pielgrzymce 
niepełnosprawnych na Jasną Górę i do Rzymu, zawodach sportowych w Żółwinie i Sadowej,  w licznych 
przedstawieniach i koncertach m.in. do Teatru Muzycznego w Łodzi na „ Przebojowy koncert przebojów”, 
Muzeum Powstania Warszawskiego na „ Festiwal Kultury Bez Barier”.
Marek Wdowczyk – mieszkaniec DPS KSNAW w Brwinowie został laureatem XVII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego  
„ Sztuka Osób Niepełnosprawnych” zdobywając I miejsce w kategorii malarstwa.
Pierwszy raz w 2019 r. braliśmy udział w festiwalu „ Otwarte Ogrody” organizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Brwinowie.
Jak co roku DPS w Brwinowie był organizatorem  imprezy kulturalno- integracyjnej z Patrona Domu Św. Ojca Pio 
z udziałem mieszkańców, pracowników, rodzin oraz przyjaciół DPS w  Brwinowie. Impreza była 
współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

WTZ DEOTYMY, WTZ PIASECZNO, I ODDZIAŁ GÓRA KALWARIA, WTZ KAROLKOWA, ŚDS PĘCHERY
WTZ realizowały terapię zajęciową dla 150 dorosłych ON ( 35 Deotyma, 45 Karolkowa, 70 Piaseczno/Góra 
Kalwaria).W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy brali udział w szeregu imprezach m.in.: w Marszu 
Świętości Życia, Światowym Dniu Zespołu Downa w PFRON oraz w Sejmie,  nagrywaniu spotu z udziałem osób
 z Zespołem Downa, w Turnieju Tenisa Stołowego, Mitingu Pływackim, Konkursie Kucharz Doskonały,  festynie 
Wolski Korowód, obchodach Dni Góry Kalwarii, Biegu Zająca, Abilimpiadzie w Koninie, meczach na Stadionie 
Narodowym oraz Stadionie Legii, audycjach Radia Wnet. Prowadzili również programy integracyjne 
przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych jak również w bibliotece w Górze Kalwarii
W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy brali udział m.in. w praktykach ogrodniczych oraz hotelu De Silva, 
współpracowali z Fundacją Elipsoida, Powszechnym Zakładem Odszkodowań Osobowych, Firmą Stawo,  
jednostkami samorządowymi. Połączenie rehabilitacji zawodowej i społecznej to organizacja ponad 30 
kiermaszów na których uczestnicy mogli zaprezentować swoje wyroby. W WTZ Piaseczno ze środków 
konkursowych prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa. W IV 2019 WTZ Deotymy gościł na śniadaniu 
wielkanocnym  p. Minister RPiPS Elżbietą Rafalską, p.Prezes PFRON Marlenę Maląg oraz p. Ministra Krzysztofa 
Michalkiewicza. 9 grudnia w WTZ Karolkowa Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser – Duda pomagała w 
pakowaniu paczek z Banku Żywności dla potrzebujących. Warsztat współpracował z innymi NGO i instytucjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych- m.in. Komisją Dialogu Społecznego, Ogólnopolskim oraz 
Mazowieckim Forum WTZ, WFIONI. Współpraca z Powiatem Piaseczyńskim oraz Gminą Góra Kalwaria 



Warszawa, 25.02.2020 r.

Sporządził:Ilona Bartosiewicz

Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes  
Aleksandra Tyszewicz -Wiceprezes  
Łukasz Owczarek - Wiceprezes          
Ilona Bartosiewicz - Skarbnik               
Matylda Koselska - Sekretarz
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