
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JAROSŁAWA 
DĄBROWSKIEGO

Nr domu 71 Nr lokalu 65

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-586 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228498353

Nr faksu 228498353 E-mail agis_wtz@op.pl Strona www www.agis.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-09-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01280327300000 6. Numer KRS 0000017280

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

Biruta Elżbieta Turnau Prezes Stowarzyszenia TAK

Maria Ziembińska 
Tworzydło

Wiceprezes 
Stowarzyszenia

TAK

Agnieszka Konstancja 
Prochot

Sekretarz Zarządu TAK

Andrzej Sikorski Skarbnik Stowarzyszenia 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

Joanna Teresa Żurowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Tamara Szewczyk Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Elżbieta Kamila Puzyna Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM  SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ "AGIS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia.
2. Pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem.
3. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
4. Promowanie twórczości artystycznej osób objętych opieką 
Stowarzyszenia.
5. Stworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego - miejsca 
pobytu dziennego.
6. Stworzenie wspólnego domu.
7. Rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy 
zawodowej.
8. Zapewnienie pomocy prawnej oraz psychologiczno-psychiatrycznej.
9. Integrowanie środowiska rodziców i opiekunów.
10. Dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów, rehabilitantów i 
opiekunów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Pozyskiwanie funduszy przewidzianych do finansowania osób 
niepełnosprawnych i wykorzystywania ich do realizacji celów statutowych.
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego.
3. Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i 
za granicą i z tymi, których cele działania są zbliżone do celów 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS" prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej "AGIS" 
dla 20 uczestników z zaburzeniami psychicznymi. Proces rehabilitacji obejmuje naukę rękodzieła artystycznego i sztuk 
plastycznych oraz indywidualne treningi: ekonomiczny, umiejętności społecznych, obsługi komputera i przysposobienia 
zawodowego.
Działały pracownie: tkacka, ceramiki, witrażowa, malarska, rysunku, wykonywania biżuterii, rękodzielnicza, fotograficzna, 
komputerowa.
W 2018 roku w zajęciach uczestniczyło w sumie 20 osób. Uczestnicy brali udział w:
- zajęciach malarsko-plastycznych: rysowanie ołówkiem i kredką - 20 osób, malowanie na naczyniach szklanych - 10 osób, 
malowanie na porcelanie - 5 osób, malowanie na podobraziu malarskim -5 osób,.
- wykonywaniu prac technika papieroplastyki: kolaże - 19 osób, wyklejanki - 15 osób, wiklina papierowa  - 2 osoby, quiling - 1 
osoba, wykonywanie figurek z masy plastycznej - 2 osoby.
- zajęciach z tkactwa - 11 osób,
- zajęciach  rękodzielniczych: haftowanie, szydełkowanie, roboty na drutach, na obręczy dziewiarskiej - 8 osób,
- zajęciach z ceramiki - na poziomie początkującym poprzez poznawanie podstawowych technik - 5 osób, na poziomie 
zaawansowanym obejmującym zdobienie ceramiki np. angobmi, tworzenie reliefów, szkliwienie, przygotowanie do wypału w 
piecu - 5 osób.
Wszyscy uczestnicy tworzyli ozdoby świąteczne - adekwatne dla danych świąt (np. ozdobne poduszki, etui na telefony, 
ozdabianie  metodą decoupage powierzchni szklanych, drewnianych, ceramicznych, materiałowych, świece parafinowe, 
mydełka zapachowe, witraże), - do sprzedaży na kiermaszach świątecznych w różnych instytucjach.
Kontynuowano zajęcia grupowe:
- z  doskonalenia umiejętności obsługi komputera, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej - 5 osób., 
- z obsługi telefonu komórkowego  - 3 osoby,
- obsługi  aparatu fotograficznego  oraz przenoszenia danych z aparatu na komputer.
Umiejętności nabyte na zajęciach komputerowych uczestnicy wykorzystują m.inn, do samodzielnego pisania tekstów do 
Gazetki Agis i zamieszczania ich na stronie www.
W zakładce Gazetka Agis zamieszczono 31 tekstów, w których były relacjonowane zajęcia w WTZ, relacje z wycieczek.
Formą zajęć, która integruje uczestników i wzmacnia ich kontakt ze światem zewnętrznym jest udział w różnych imprezach 
kulturalnych i wspólnych wycieczkach.
W 2019 roku uczestnicy obejrzeli 18 wystaw, byli 4 razy w teatrze, 3 razy w kinie, odbyli 5 spacerów po warszawskich parkach, 
uczestniczyli w balu karnawałowym w Centrum Łowicka.
W pracowni zorganizowano spotkanie z aktorem filmowym Piotrem Stramowskim oraz wnuczką twórcy trzech pierwszych 
zwrotek pieśni Legiony p. Kingą Hałacińską.
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Zorganizowano 2 jednodniowe wycieczki autokarowe:
1- do Puław i Kazimierza dolnego - zwiedzanie pałacu i parku Czartoryskich, rejs statkiem po Wiśle, spacer na górę Trzech 
Krzyży,
2. do Nieborowa i Arkadii - zwiedzanie z przewodnikiem pałacu i parku.
Stałym elementem rehabilitacji społecznej są organizowane w trakcie zajęć wspólne zakupy i porządki w pracowni.
Promocja twórczości - wyrobów uczestników odbywała się w trakcie organizowanych wystaw, poprzez udział w konkursach 
plastycznych i fotograficznych oraz poprzez prezentację ich prac i tekstów na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W 2018 roku uczestnicy brali udział w następujących konkursach:
- w IX przeglądzie gobelinów "Pasja tworzenia" zorganizowanym przez Bielańskie Centrum Kultury,
- w konkursie literackim "Anielskie Pióro"  - organizator WTZ Nr 2 z Rybnika,
- w XVI Ogólnopolskim Konkursie plastycznym sztuka niepełnosprawnych "Niepodległa bez barier - od morza do Tatr - 
organizator PFRON,
- w konkursie plastycznym Święta Bożego Narodzenia - organizator Fundacja "Znajdź pomoc"- wyróżnienie dla prac 2 
uczestników - zaproszenie na 3-dniowy plener malarski.,
- w XII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy - praca 1 uczestnika będzie prezentowana na 
wystawie pokonkursowej w 2019r. 

W 2018 roku prace uczestników były prezentowane i sprzedawane na Kiermaszach Świątecznych w Ministerstwie Rozwoju, 
Ministerstwie finansów, Ministerstwie Energii i Biurze Rzecznika Praw Obywatelkskich.

Zorganizowano 2 konkursy fotograficzne:
- pt. "Warszawa, którą lubię. Moje miejsce." - zgłoszono 40 zdjęć, nagrodzono 2 z nich
- "pt "Fotografia z wakacji" - zgłoszono 41zdjęć, nagrodzono 6 z nich.

Dla uczestników zorganizowano;
- konkurs plastyczno-artystyczny z okazji 100 odzyskania przez Polskę Niepodległości - udział wzięło 5 osób,
- VII turniej Warcabowy ,
- warsztat szkoleniowy ozdabiania torcików czekoladowych w wytwórni WEDEL.
W ramach indywidualnych i grupowych spotkań uczestników z psychologiem odbywały się zajęcia mające na celu 
monitorowanie stanu psychicznego uczestników, wspierania ich i pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także 
podtrzymywania i rozwinięcia funkcji poznawczych, funkcji wykonawczych oraz myślenia twórczego. Praca z psychologiem 
obejmowała także zajęcia grupowe dot. asertywności ( 2 grupy uczestników) oraz zajęcia psychoedukacyjne zw. z podstawami 
teoretycznymi psychoterapii poznawczo- behawioralnej (1 grupa). Przeprowadzono trening radzenia sobie ze stresem i 
eksponowania swoich mocnych stron. Zorganizowano ćwiczenia z zakresu logicznego myślenia, pamięci słuchowej, pojęć 
czasowych, rozwiązywania rebusów, krzyżówek. Prowadzono dla 3 uczestników trening podtrzymywania umiejętności czytania 
i pisania.

W ramach prowadzonej rehabilitacji zawodowej organizowano zajęcia dot. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, 
list motywacyjny, życiorys). 10.102018 uczestnicy odwiedzili Targi Pracy i Przedsiębiorczości  - bezpośredni kontakt i rozmowy z 
pracodawcami. 04.12.2018 udział w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - 1 
osób a złożyła swoje CV u pracodawcy. W 2019 roku 2 uczestników znalazło pracę : 1 osoba założyła własną działalność 
gospodarczą i sprzedaje swoje prace artystyczne, 1 osoba została zatrudniona na 1/2 etatu w KFC.

W 2018  roku kontynuowano współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników.Kierownik WTZ utrzymuje z nimi kontakt 
osobisty lub telefoniczny. Rodziny i opiekunowie korzystają także z rozmów w trakcie integracyjnych wycieczek (mogą w nich 
uczestniczyć za odpłatnością).

W 2018 roku Rada Programowa dokonała dwukrotnie ocen postępów rehabilitacji uczestników. W styczniu zostały napisane 
indywidualne programy rehabilitacyjne. W lipcu dokonano ocen realizacji tych programów. Część programów została zmieniona 
ze względu na osiągnięcie przez danego uczestnika pewnych umiejętności potrzebę trenowania następnych.
W 2018 roku Rada Programowa dokonała kompleksowej oceny 10 uczestników za lata 2015,2016i 2017. Ze względu na 
pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, wszystkim przedłużono uczestnictwo w terapii.
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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)

Nie występuję odbiorcy inni niż wskazani w pkt. 2.1.

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

20

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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
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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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Rehabilitacja społeczna osób objętych opieką 
Stowarzyszenia - osoby dorosłe niesamodzielne 
życiowo z zaburzeniami psychicznymi - poprzez 
organizowanie różnych form aktywności  
ludzkiej:
- integrowanie środowiska rodziców i 
opiekunów,
- zapewnienie pomocy psychologiczno-
psychiatrycznej,
- pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza 
domem.
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii 
Zajęciowej Pracownia "AGIS" dla 20 uczestników 
z zaburzeniami psychicznymi, integrujący 
uczestników i uczący ich umiejętności w 
kontaktach ze światem zewnętrznym. Formą 
zajęć, która integruje uczestników i wzmacnia 
ich kontakt ze światem zewnętrznym jest udział 
w różnych imprezach:
 - kulturalnych: wystawy, przedstawienia 
teatralne. seanse filmowe,
- wspólne wycieczki krajoznawcze i poznawcze,
- udział w konkursach plastycznych 
organizowanych przez inne organizacje 
pozarządowe i samorządowe,
- - organizowanie wystaw prac uczestników 
WTZ.
Uczestnicy biorą czynny udział w obsłudze i 
aktualizacji własnej strony internetowej 
Stowarzyszenia "AGIS".
Proces rehabilitacji obejmuje naukę rękodzieła 
artystycznego oraz indywidualne treningi: 
ekonomiczny, umiejętności społecznych, obsługi 
komputera, przysposobienia zawodowego. 
Uczestnicy WTZ w ramach zajęć indywidualnych 
mogą korzystać z pomocy psychologa.

94.99.Z 2 845,00 zł
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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) 439 917,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 415 991,44 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 185,79 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 7 740,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23 653,14 zł

2.4. Z innych źródeł 16 185,79 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28 731,59 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 371 346,71 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

37 189,00 zł

334 157,71 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

w 
tym:

7 740,00 zł

15 913,14 zł

0,00 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 26 146,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 030,25 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 18 972,69 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 845,00 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: 395 592,87 zł 2 845,00 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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

389 845,34 zł 2 845,00 zł

4 155,54 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 591,99 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 poprawa warunków pobytu uczestników WTZ - naprawa pieca ceramicznego do wypalania 
wyrobów uczestników WTZ,
naprawa wentylacji w pomieszczaniach WTZX

2 845,00 zł

1 Działalnośćstatutowa Stowarzyszenia 2 845,00 zł

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
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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
(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)

6 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)

5,50 etatów

0 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

22 osób fizycznych

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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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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 178 864,55 zł

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

178 864,55 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)  

2 710,07 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  OKw 
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

178 864,55 zł

163 157,76 zł

- nagrody

- premie

8 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 7 706,79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 178 864,55 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 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu M.St.Warszawy

37 189,00 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

5 495,00 zł

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

1 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych.

PFRO poprzez Warszawskie Centrum 
Pomocy Rodzinie

334 157,71 zł

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

Biruta Turnau Prezes Zarządu 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

2019-07-05
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