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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina STRZELIN

Powiat STRZELIŃSKI

Ulica Nr domu 27 Nr lokalu 

Miejscowość MIKOSZÓW Kod pocztowy 57-100 Poczta STRZELIN Nr telefonu 71 3958101

Nr faksu 71 3958102 E-mail ksiegowosc@celestyn.pl Strona www www.celestyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-02-15

2005-04-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93100352600000 6. Numer KRS 0000090529

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

Krystyna Kobel-Buys Prezes TAK

Małgorzata de Haan Wiceprezes TAK

Anna Kobel Wiceprezes TAK

Ewa Gruszka Wiceprezes 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

Leonard Ziółkowski Przewodniczący TAK

Marian Tybiński Członek TAK

Krzysztof Skórka Członek TAK

STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest: 
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych,
3) nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie,
4) pomoc społeczna
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) działalność charytatywna,
7) upowszechnianie kultury fizycznej,
8) promocja i organizacja wolontariatu,
9) kultura i sztuka,
10) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:
1) organizowanie, tworzenie i prowadzenie: przedsiębiorstw udzielających 
świadczeń zdrowotnych, ośrodków rehabilitacyjnych, edukacyjnych, 
szkolno - oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, wypoczynkowych, 
sportowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji 
zawodowej, zakładów pracy chronionej, domów pomocy społecznej, 
środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wolontariatu, domów i 
ośrodków kultury oraz innych ośrodków jeśli sprzyja to realizacji 
działalności statutowej,
2) podejmowanie inicjatyw i prowadzenie akcji oświatowych, społecznych 
i kulturalnych na rzecz  ludzi niepełnosprawnych,
3) działalność naukową i odczytową, 
4) współpracę z międzynarodowymi organizacjami społecznymi o 
podobnym profilu działalności,
5) podejmowanie inicjatyw ekologicznych i prowadzenie ekologicznej 
działalności rolniczej,
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi  z kraju i zagranicy,
7) realizacje programów krajowych i unijnych,
8) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, konferencji, 
kursów specjalistycznych, seminariów oraz staży,
9) współdziałanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony 
zdrowia, instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych, organami samorządu 
terytorialnego, administracji rządowej, samorządami zawodów 
medycznych, pedagogicznych i socjalnych w celu udzielenia pomocy 
osobom chorym lub promocji zdrowia i innymi,
10) Stowarzyszenie może być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek 
prawa handlowego,
11) wydawanie w miarę potrzeby własnych czasopism, biuletynów, 
broszur, ulotek opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz 
materiałów na nośnikach elektronicznych.

2.  W zakresie ochrony zdrowia Stowarzyszenie prowadzi działalność 
leczniczą przy pomocy przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działania 
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

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

W 2019 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe prowadząc wyspecjalizowane jednostki organizacyjne:

a) Jednostki systemu oświaty: Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy.
Celem działania wyżej wymienionych jednostek jest umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego niepełnosprawnym dzieciom. 
Jednostki te mają uprawnienia jednostek publicznych i realizują programy nauczania wynikające z odpowiednich przepisów. 
Przygotowują uczniów do uczestniczenia w życiu społecznym, przekazują niezbędną wiedzę, uczą samoobsługi i zaradności 
życiowej.

b) Przedszkole Niepubliczne z elementami integracji. 
Jest jednostką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci od 3 roku życia. Głównym zadaniem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom 
opieki, jak również wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego  poprzez wykorzystywanie metod rewalidacji i 
integracji. Zajęcia zorganizowane są tematyczne według rozporządzenia MEN dla 3-, 4-, 5-latków. Przedszkole Niepubliczne 
prowadzone przez Stowarzyszenie jest przedszkolem integracyjnym, do którego uczęszczają dzieci zdrowe oraz dzieci 
niepełnosprawne.

c) Warsztat Terapii Zajęciowej.
Realizuje program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem prowadzonej działalności jest szeroko 
rozumiany indywidualny rozwój każdego z podopiecznych, poprawa jego zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej, a 
także przygotowanie do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. 

d) Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”. 
Jest przedsiębiorstwem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Centrum udziela świadczeń medycznych 
osobom chorym oraz niepełnosprawnym. Działa w trybie dziennym. W ramach Centrum funkcjonują poradnie specjalistyczne 
(neurologiczna, zdrowia psychicznego, rehabilitacyjna, logopedyczna), oddziały dzienne (psychiatryczny, rehabilitacyjny) oraz 
zakład rehabilitacji leczniczej. Centrum prowadzi także specjalizację z fizjoterapii.

e) Zakład Aktywności Zawodowej.
Głównym celem Zakładu jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, poprzez ich zatrudnianie, przyuczanie do 
wykonywania pracy a następnie umieszczanie na otwartym rynku pracy.  Zakład prowadzi działalność gospodarczą w branży 
ceramiki ozdobnej i użytkowej.

Ponadto Stowarzyszenie realizowało specjalistyczne programy:
f)     Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
Jest to program realizowany na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Polega na indywidualnej pomocy najmłodszym 
dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Realizacja programu ma na celu stymulowanie 
funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka.  

g)  Hipoterapia.
Jest to program rehabilitacji i usprawniania osób niepełnosprawnych, który uzupełnia działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych podjęte w ramach innych jednostek organizacyjnych.
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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

4036

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, w 
którym prowadzone są zajęcia dzieci z głębokim 
upośledzeniem umysłowym i z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zadaniem 
Ośrodka jest rewalidacja i wieloprofilowe 
usprawnienie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu 
głębokim od 3 do 25 roku życia. Dzięki 
zróżnicowanym formom terapii 
(grupowej/indywidualnej) w tym: hipoterapii, 
dogoterapii, muzykoterapii, terapii światłem, 
logoterapii, rehabilitacji ruchowej zapewniamy 
podopiecznym wielozmysłowe poznawanie 
otoczenia, kształtowanie umiejętności w zakresie 
samoobsługi, komunikowania się oraz rozwoju 
społecznego i emocjonalnego.

85.58.D 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Niepubliczne szkoły dla osób 
niepełnosprawnych: Szkoła Podstawowa 
Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy. W ramach tych jednostek oświatowych 
obowiązek szkolny realizują dzieci 
niepełnosprawne z czego większość ma znaczny 
stopień niepełnosprawności lub 
niepełnosprawność sprzężoną. Celem edukacji 
jest nauka i rehabilitacja, oraz tworzenie 
warunków pełnego rozwoju intelektualnego i 
fizycznego, które przygotują uczniów do jak 
najlepszego uczestnictwa w życiu społecznym i 
rodzinnym. Szkoła zapewnia odpowiednie 
warunki zdobywania wiedzy, rehabilitacji oraz 
pełnego rozwoju samodzielności, zapewniamy 
dzieciom indywidualne podejście, 
uwzględniające rozwój i stopień 
niepełnosprawności. Szkoła zatrudnia wysokiej 
klasy specjalistów: oligofrenopedagogów, 
opiekunów, psychologa i rehabilitanta.

85.20.Z 0,00 zł

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

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Program "Wczesnego wspomagania rozwoju" są 
to bezpłatne zajęcia, mające na celu 
stymulowanie rozwoju psychoruchowego i 
psychospołecznego dzieci z 
niepełnosprawnością od 3 roku życia do 
rozpoczęcia nauki w szkole. Celem wczesnego 
wspomagania rozwoju jest wykrycie i 
skorygowanie zaobserwowanych u dziecka 
nieprawidłowości rozwojowych i wdrożenie 
wieloprofilowego programu usprawniania, 
realizowanego przez wykwalifikowany zespół 
terapeutów - pedagogów, psychologów i 
logopedów. Wczesne wspomaganie służy 
wyrównaniu szans edukacyjnych młodszych 
dzieci, a w przyszłości rozważnemu wyborowi 
szkoły i ścieżki edukacyjnej, najlepszych dla 
rozwoju dziecka, służących jego samodzielności i 
społecznej integracji. Zakres oddziaływań 
realizowany w ramach programu obejmuje 
również rodzinę dziecka.

85.10.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Przedszkole Niepubliczne z elementami 
integracji. Przedszkole zapewnia opiekę, 
wychowanie oraz edukację dzieciom 
zdrowym i niepełnosprawnym. Zajęcia 
prowadzone są w atmosferze akceptacji, 
tolerancji i indywidualnego podejścia do 
każdego dziecka i jego potrzeb 
edukacyjnych. Stowarzyszenie stworzyło 
odpowiednie warunki, które umożliwiają 
osiągnięcie dojrzałości szkolnej zarówno 
dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. 
Integracja daje szersze spojrzenie na 
otaczający świat, w którym spotyka się 
różnych ludzi. Dzieci uczą się w naturalny 
sposób empatii, tolerancji, wrażliwości i 
otwartości. Najważniejszym zadaniem 
przedszkola jest kształtowanie osobowości 
dzieci, wspieranie ich rozwoju 
emocjonalnego i społecznego. W pracy z 
dziećmi równie ważne są działania 
wychowawcze, jak i te stymulujące rozwój 
ruchowy, intelektualny oraz artystyczny 
przedszkolaków. Dzieci z przedszkola 
uczestniczą w spotkaniach muzycznych dla 
przedszkoli organizowanych przy 
współpracy z Akademią Muzyczną we 
Wrocławiu. W przedszkolu mają również 
miejsce cykliczne przedstawienia teatralne.

85.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej - placówka 
zajmuje się działalnością z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 
osób niepełnosprawnych. Działaniem swym 
obejmuje osoby zamieszkałe na terenie 
powiatu strzelińskiego, oławskiego, 
ząbkowickiego i wrocławskiego. Głównym 
celem jest indywidualny rozwój każdego z 
podopiecznych, poprawa ich zaradności 
osobistej i sprawności psychofizycznej, a 
także przygotowanie do w miarę 
samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. 
W warsztacie funkcjonują pracownie: 
gospodarstwa domowego, komputerowa, 
artystyczna, krawiecka, ogrodnicza.

94.99.Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 13 621 305,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 449 706,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 478 693,16 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 5 920 057,27 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 772 848,27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 053 766,03 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 23.41.Z

Zakład Aktywności Zawodowej, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji 
ceramiki użytkowej i ozdobnej. Zakład zatrudnia (umowa o pracę) osoby ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pracując pod okiem instruktorów 
wykonują arcydzieła sztuki ceramicznej i rękodzielniczej. Działalność ta, chociaż ma charakter 
działalności gospodarczej, nie jest nastawiona na zysk - głównym celem działalności zakładu 
jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej 
zapewnia również swoim pracownikom codzienną rehabilitację (1 godzina) oraz doraźną i 
specjalistyczną opiekę medyczną.

2 86.10.Z

Przedsiębiorstwo lecznicze - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn". Centrum 
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w jego 
strukturze funkcjonują: oddział dzienny psychiatryczny ogólny, oddział dzienny psychiatryczny 
dla dzieci i młodzieży, oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym, oddział , oddział 
rehabilitacyjny, zakład rehabilitacji leczniczej i zespół poradni specjalistycznych 
(neurologiczna, rehabilitacyjna, zdrowia psychicznego, psychologiczna, logopedyczna). 98% 
świadczeń udzielana jest bezpłatnie dla pacjentów (w ramach kontraktów z NFZ). Z usług 
Centrum Rehabilitacji corocznie korzysta kilka tysięcy osób.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 293 299,49 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 342 857,25 zł

w 
tym:

0,00 zł

5 347,03 zł

5 940 382,03 zł

397 128,19 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

931 382,43 zł

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

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 320 838,99 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 610 000,00 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: 13 065 199,48 zł 610 000,00 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

4 718 798,34 zł 610 000,00 zł

2 745 799,17 zł 0,00 zł

4 848 565,22 zł

19 007,24 zł

621 667,84 zł

111 361,67 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie projektu „Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych 
zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na 
potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”

610 000,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

11 808,33 zł

121 900,43 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)

5 920 057,27 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -269 091,84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -267 106,01 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 092 303,57 zł

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)

183 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)

157,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 092 303,57 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

868 617,11 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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25 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

20 osób fizycznych
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

Druk: NIW-CRSO 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 463 170,88 zł

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

3 524 683,72 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 

4 938 487,16 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)  

3 853,90 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

8 133 468,42 zł

6 855 783,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 264 045,16 zł

- inne świadczenia 13 639,33 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 329 702,46 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 249 264,60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 275 419,12 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)

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

1 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Ciepłowody do 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w 
Mikoszowie 27, Gmina 
Strzelin, Powiat Strzeliński

zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym bezpłatnego 
dowozu do Ośrodka

Gmina Ciepłowody 10 000,00 zł

2 Dowóz do Szkoły Specjalnej 
w Mikoszowie 27 i opieka w 
czasie dowozu nad uczniami 
niepełnosprawnymi z terenu 
Gminy Borów w roku 
szkolnym 2019/2020

Zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym bezpłatnego 
dowozu do szkoły

Gmina Ciepłowody 14 300,00 zł

3 Sportowa Sobota z 
Celestynem

Integracja niepełnosprawnych 
podopiecznych Stowarzyszenia 
z mieszkańcami Gminy Strzelin, 
promocja sportu i zdrowego 
stylu życia

Gmina Strzelin 9 266,40 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

28 527,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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) 

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)

4 Klub Terapeutyczno - 
Rehabilitacyjny

zapewnienie wsparcia dorosłym 
osobom niepełnoprawnym, 
które pozbawione są innych 
form terapii

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

50 000,00 zł

5 Wycieczka do 
Interaktywnego Parku 
Rozrywki i Edukacji Rosenau 
Zaginione Miasto

wypoczynek i edukacja dla osób 
niepełnosprawnch

Powiat Strzeliński 2 040,00 zł

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 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1

2 Państwowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie 5

3 Starostwo Powiatowe w Strzelinie 1

4 Urząd Marszałkowski we Wrocławiu 2

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

1 Hipoterapia w rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych

prowadzenie zajęć z hipoterapii 
dla niepełnosprawnych 
podopiecznych Stowarzyszenia

PFRON 412 148,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krystyna Kobel-Buys Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-16
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