
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. LEGNICA

Powiat M. LEGNICA

Ulica WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość LEGNICA Kod pocztowy 59-220 Poczta LEGNICA Nr telefonu 76/7220790

Nr faksu 076/7220790 E-mail 
stowarzyszenie.persona@wp.pl

Strona www stowarzyszenie-persona.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-02-08

2004-05-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 39077342900000 6. Numer KRS 0000087380

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

TADEUSZ KUZDROWSKI PREZES TAK

STANISŁAW JAN 
OSTROWSKI

WICEPREZES TAK

KRYSTYNA SZILER SKARBNIK TAK

LUCYNA KRAWCZYK SEKRETARZ TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JOLANTA BIEGANOWSKA PRZEWODNICZĄCA TAK

ROMAN LASOŃ WICEPRZEWODNICZĄCY TAK

IRENA MIROWSKA 
LISOWSKA

CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHOWYM 
PERSONA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie 
pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do 
rozwiązywania swoich problemów oraz kształtowanie postaw społecznych 
sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz dzieci i 
osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym.

1. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i 
prawnych, organizacji krajowych i zagranicznych oraz własnej działalności 
gospodarczej i innych źródeł prawem  dozwolonych
2. Prowadzenie i organizowanie:
A) Ośrodków Wsparcia,
B) Ośrodków Opiekuńczo – Rehabilitacyjnych,
C)Ośrodków Interwencji Kryzysowej,
D) Ośrodków Wczesnej Interwencji,
E) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
F)Domów Pomocy Społecznej,
G)oraz innych jednostek zmierzających do realizacji celów statutowych.
3. Organizowanie usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej.
5. Prowadzenie poradnictwa prawnego.
6. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 
wymiany doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji, terapii, opieki, integracji i 
pomocy osobom niepełnosprawnym.
7. Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie 
członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia.
8. Organizowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo oraz nauki dzieci i 
młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonym kalectwem jako form 
realizacji przez te dzieci obowiązku szkolnego. 
9. Szkolenie nieetatowej kadry Stowarzyszenia, pełniącej funkcje 
wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. 
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów terapeutyczno – 
szkoleniowych                     i świadczenie w tym zakresie poradnictwa, a 
także prowadzenie szkoleń w zakresie postępowania      z osobami 
niepełnosprawnymi. 
11. Prowadzenie przy jednostkach wymienionych w § 9 pkt 2 inwestycji w 
zakresie budowy lub rozbudowy obiektów i wyposażenie placówek.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

Stowarzyszenie prowadzi środowiskowy dom typu B i D, przeznaczony dla 
36 uczestników. 
typ B- dla osób   niepełnosprawnych intelektualnie,
 typ D - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.
Działalność ŚDS polega na pomocy półstacjonarnej służącej utrzymaniu 
osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku. 
Głównym celem działalności naszego domu jest stworzenie możliwości i 
poprawa jakości życia uczestników w ich własnym otoczeniu poprzez 
prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej.
To także stworzenie uczestnikom placówki systemu wsparcia społecznego 
poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i 
społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia, w miarę możliwości przy udziale 
najbliższej rodzinie uczestnika.
Umożliwiamy naszym podopiecznym zdobycie niezbędnego wyposażenia 
ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków i innych środków 
technicznych stanowiących specjalistyczne wyposażenie umożliwiające im 
w miarę niezależne funkcjonowanie.
Organizujemy  konsultacje dla rodziców, podopiecznych  oraz szkolenia 
dla  personelu ŚDS a także ponadlokalne imprezy integracyjne:
- Wioska Indiańska
- Święto pieczonego ziemniaka – zakończenie lata
- Wycieczki integracyjne .

 Prowadzimy wszechstronną współpracę z władzami miejskimi, gminnymi, 
wojewódzkimi  oraz instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami 
fizycznymi  działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w kraju i za 
granicami naszego państwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

36

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2021  w ramach działalności statutowej Stowarzyszenie „PERSONA” prowadziło następujące zadania: 
 Środowiskowy Dom Samopomocy typ "B" i typ "D":
 a) typ B- dla osób   niepełnosprawnych intelektualnie, typ D - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

 na podstawie umowy zawartej  na okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r. pomiędzy Gminą Legnica w imieniu której działa 
Prezydent Miasta Legnicy,
 a Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy przy ul. Wojska 
Polskiego 20.
Umowa zadania jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r.  r., poz. 1057)
Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2021 r. Zleceniodawca udzielił dotacji w wysokości 998 903,30 zł.
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 Stowarzyszenie nie organizowało żadnych imprez integracyjnych. Odbyły się tylko 
spotkania  okolicznościowe organizowane w ośrodku, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego.
             - urodziny podopiecznych zgodnie z kalendarzem
             - zabawa karnawałowa
             - Walentynki
             - Dzień Kobiet
              - przywitanie wiosny
              -śniadanie wielkanocne
             - Dzień Matki
             - rozpoczęcie wakacji – grill w ogrodzie ŚDS 
            -  pożegnanie lata- grill integracyjny 
             - andrzejki
             - spotkanie wigilijne
            - spotkania sylwestrowe

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-06 4



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy 
jest ośrodkiem wsparcia z 36 miejscami dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie (dom typu B) i 
dla osób ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi ( dom typu 
D). Dom objął wsparciem osoby, którym 
najtrudniej jest odnaleźć efektywne wsparcie w 
zastanym systemie pomocy społecznej. 
Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy to osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i ciężkimi uszkodzeniami 
centralnego układu nerwowego, które posiadają 
dodatkowe schorzenia (autyzm, epilepsja, 
mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie, 
niedowidzenie i inne choroby przewlekłe). Plan 
postępowania wspierajaco-aktywizującego ŚDS 
został dostosowany do osób niepełnosprawnymi 
intelektualnie w każdym stopniu 
niepełnosprawności z liczniejszymi zaburzeniami 
czynności psychicznych wymagających 
specjalistycznej metodyki pracy. Głównym 
celem działalności domu jest stworzenie 
możliwości i poprawa jakości życia uczestników 
ich własnym otoczeniu poprzez prowadzenie 
rehabilitacji psychospołecznej. To także 
stworzenie uczestnikom placówki systemu 
wsparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich 
potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i 
społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie 
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, w miarę możliwości przy 
udziale najbliższej rodzin.

86.90.A 19 572,69 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Udzielanie pomocy rzeczowych. Prowadzenie 
poradnictwa socjalnego. W ramach poradnictwa 
socjalnego rodzice/opiekunowie dzieci 
niepełnosprawnych mogli uzyskać wskazówki i 
informacje w obszarze socjalnym. Na 
bezpośrednich spotkaniach Stowarzyszenia 
można było uzyskać informacje w zakresie: 
materialno-bytowym; pomocy w trudnych 
sytuacjach; pomocy w załatwianiu spraw 
urzędowych. Zarząd Stowarzyszenia udzielał 
wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych, jak również 
informuje o możliwościach jakimi dysponują 
placówki rehabilitacyjne, edukacyjne i 
zdrowotne. Poradnictwo w głównej mierze 
polega na wyszukiwaniu w posiadanych 
zasobach informacyjnych różnych rozwiązań 
problemu, przedstawieniu rodzicom/opiekunom 
możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, 
wsparciu rodziców w dokonaniu wyboru 
sposobu postępowania z poszanowaniem ich 
samodzielność w podejmowaniu decyzji.

88.10.Z 0,00 zł
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17 670,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 998 903,30 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 045 755,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 045 665,27 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 90,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 29 091,07 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

998 903,30 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 90,01 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 8 225,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 572,69 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 033 921,24 zł 19 572,69 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

1 033 921,24 zł 19 572,69 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 19 572,69 zł

1 - zakup środków higieniczno-czystościowych 6 899,94 zł

2 - zajęcia umuzykalniające dla podopiecznych SDS-u 4 350,00 zł

3 - zakup produktów spożywczych 1 268,40 zł

4 - opłata za energię 90,00 zł

5 - opłata za gaz 4 838,40 zł

6 - konserwacja dżwigu 1 505,66 zł

7 - opłata za kwiaty 387,00 zł

8 - opłata za usługi( wyrób pieczątki, opłata za projekt PITax) 114,00 zł

9 - opłata polisy 119,29 zł

w 
tym:

2 660,00 zł

5 259,00 zł

21 172,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 11 744,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

14 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

13,25 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

4 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 598 272,87 zł

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

598 272,87 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 759,00 zł

0 osób
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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

589 572,87 zł

411 956,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

68 450,96 zł

- inne świadczenia 109 165,91 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 700,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 598 272,87 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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)

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

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

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie 
środowiskowego domu 
samopomocy dla 36 osób.

Podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności osób 
uczestniczących w zajęciach 
domu niezbędnym im do jak 
najbardziej samodzielnego życia 
i funkcjonowania w środowisku 
rodzinnym i społecznym.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 998 903,30 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 200,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

TADEUSZ KUZDROWSKI
STANISŁAW JAN OSTROWSKI

KRYSTYNA SZILER
LUCYNA KRAWCZYK

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY 1

2022-07-06
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