
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina PIERZCHNICA

Powiat KIELECKI

Ulica SZKOLNA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość PIERZCHNICA Kod pocztowy 26-015 Poczta PIERZCHNICA Nr telefonu 41 353 85 01

Nr faksu 41 353 85 05 E-mail domseniora@wp.pl Strona www www.domseniora-pierzchnica.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-05-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29282395600000 6. Numer KRS 0000165620

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

Marek Zatorski Prezes 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

Zdzisław Rękas Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Adam Kmiecik Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Bożena Lenartowicz Członek Rady Fundacji TAK

Grażyna Wójcik Członek Rady Fundacji TAK

Zbigniew Stępień Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku.
2. Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji 
materialnej.
3. Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych.
4. Organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych.
5. Propagowanie idei pomocowej Sue Ryder.
6. Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
7. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi 
ukierunkowanymi na popieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie pomocy 
dla ludzi starszych.
2. Współpracę z Fundacją Sue Ryder.
3. Budowę własnego domu spokojnej starości.
4. Organizację imprez kulturalnych dla ludzi starszych.
5. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej typu"Sue Ryder" oraz 
współpraca z innymi Domami Pomocy Społecznej Sue Ryder w Polsce i za 
granicą.
6. Organizację zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla 
niepełnosprawnych mieszkańców Domu Seniora oraz innych 
niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Sprawozdanie z działalności Fundacji i Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy za okres 01.01.2016r 
do 31.12.2016r.
Stan mieszkańców na dzień 31.12.2016r. w Domu Seniora wynosił  64 osoby, w tym: kobiety- 36, 
mężczyźni -18, w tym całkowicie ubezwłasnowolnionych - 5. Finansowanie: 45 osób dofinansowanych 
przez GOPS, 1 osoba samodzielnie pokrywa całość kosztów, 18 osób opłacają rodziny.
W lutym 2016r. rozpoczęły swoją działalność lokale aktywizujące, przyjmując pierwszego mieszkańca. 
Lokale prowadzone są na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim w 2015r. w związku 
z realizacją Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
Stan mieszkańców na dzień. 31.12.2016r. w lokalach aktywizujących wynosił 13 osób, w tym: kobiety - 
7 osób, mężczyźni - 6 osób. Finansowanie : 3 osoby- dofinansowanych przez GOPS, 6 osób samodzielnie 
pokrywa całość kosztów, 4 osoby opłacają rodziny.
Zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2016r. wynosiło 38 osób, co 
stanowi 36,5 etatów. ponadto w Domu Seniora zatrudnione były 3 osoby na umowę zlecenie: obsługa 
pieca, kapelan i psycholog.
Informacje ogóle na temat funkcjonowania Domu:
W 2016 roku korzystało w ramach rehabilitacji średnio 51 osób miesięcznie (z uwzględnieniem 
kinezyterapii, fizykoterapii i masażu), z tej grupy pensjonariuszy do rehabilitacji przyłóżkowej 
kwalifikowało się 14 osób. Pozostali mieszkańcy z tej grupy ćwiczących brali aktywny udział w 
indywidualnych zajęciach usprawniających na sali kinezyterapii. Ponadto w 2016r. spośród 
mieszkańców lokali aktywizujących z rehabilitacji korzystało średnio 7 osób miesięcznie. Przez cały rok 
były prowadzone zajęcia grupowe na Sali Wielofunkcyjnej przy pomocy przyrządów do ćwiczeń, takich 
jak: taśmy Thera-Band, woreczki gimnastyczne, piłki. W okresie wiosenno-letnim aktywność 
mieszkańców została wzbogacona o spacery po okolicy przy pomocy kijków do Nordic Walkingu.
W ramach rehabilitacji ruchowej na sali wielofunkcyjnej prowadzone są zajęcia grupowe. W ramach 
terapii zajęciowej podopieczni mają możliwość korzystania z zajęć z ergoterapii tj.: hafciarstwo i 
ogrodnictwo (Dom Seniora -18 osób, lokale aktywizujące - 6 osób). W pracowni terapii w ramach 
aktywizacji prowadzone są również zajęcia z zakresu arteterapii: prace plastyczno - dekoratorskie tj.: 
quilling, wykonywanie rysunków i stroików z okazji świąt i imprez okolicznościowych (Dom Seniora - 10 
osób, lokale aktywizujące - 9 osób).
W ramach zajęć terapeutycznych przeprowadzane są również ćwiczenia mające na celu poprawę 
sprawności intelektualnej, analizowanie przeżyć czy poprawę koordynacji psychoruchowej. Najczęściej 
wykorzystywane techniki terapeutyczne to: zabawy grupowe, rebusy, teksty relaksacyjno-muzyczne, 
relaksacja i aktywizacja według Jacobsona i Schulza, treningi umiejętności społecznej według Joanny 
Meader, rozgrywki boccia czy seanse filmowe.
Dla osób z demencją i chorobą Alzheimera prowadzone są zajęcia mające na celu poprawę funkcji 
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poznawczych tj.: rozwiązywanie testów poprawiających pamięć i koncentrację, układanie puzzli, gry 
tematyczne, ćwiczenia po śladzie itp.(Dom Seniora - 8 osób). Prowadzone są również zajęcia mające na 
celu wypełnienie czasu wolnego i zniwelowanie nudy: gry stolikowe, uczestnictwo w konkursach i 
zabawach integracyjnych(Dom Seniora - 14 osób, lokale aktywizujące - 5 osób).
Aktywizacja mieszkańców lokali aktywizujących to również prowadzenie treningów kulinarnych. Dużym 
powodzeniem cieszyły się cyklicznie prowadzone treningi, m.in.: wykonywanie sałatek, kanapek, 
pieczenie muffinek i inne (12-14 osób).
W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są spotkania z Wolontariuszami, gdzie nas podopieczni 
mają możliwość podzielić się własnymi doświadczeniami i umiejętnościami, a młodzież wnosi w życie 
Mieszkańców  świeżość ,energię i nowoczesność. (Dom Seniora - 9 osób, lokale aktywizujące - 8 osób). 
Niezwykle popularne są zajęcia z biblioterapii prowadzone przez Wolontariuszy, w których uczestniczy 
spore grono chętnych. Młodzież uczestniczyła również w innych formach terapii mieszkańców, tj.: 
rozmowy indywidualne i grupowe, pomoc w przygotowaniu i organizacja imprez okolicznościowych, 
np.: Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, zabawa ostatkowa. Z Fundacją współpracuje 41 
wolontariuszy z Zespołu Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Pierzchnicy oraz 20 wolontariuszy z 
Gimnazjum w Morawicy. 
Wolontariusze w ramach swojej działalności społecznej zapewnili Seniorom z naszej placówki szereg 
spotkań, m.in.: andrzejkowy poranek wróżb, wykonywanie kartek i stroików świątecznych, ubieranie 
choinek.

W ramach integracji międzypokoleniowej mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia m.in.: w takich 
imprezach jak:
- 05.01.2016 – występ uczestników klubu Wolna Strefa z Pierzchnicy w ramach Jasełek
- 07.01.2016 - występ uczestników klubu Wolna Strefa ze Skrzelczyc w ramach Jasełek
- 09.01.2016 – koncert z okazji Nowego Roku w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Busku Zdroju
- 10.01.2016 – występy noworoczne zespołu ludowego Pierzchniczanie
- 27.01.2016 – zabawa ostatkowa
- 04.02.2016 – impreza okolicznościowa z okazji tłustego czwartku
- 08.02.2016 – występy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach
- 11.02.2016 – wyjazd mieszkańców na Światowe Dni Chorego w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Św. Stanisława Biskupa Męczennika na Barwinku
- 03.03.2016 – wyjazd mieszkańców do Teatru im. Stefana Żeromskiego na sztukę pt.: „Wszyscy chcą 
żyć”
- 08.03.2016 – uroczyste obchody Dnia Kobiet
- 15.04.2016 – wystawa prac mieszkańców na kiermaszu Wielkanocnym
- 10.05.2016 – wycieczka mieszkańców do Ogrodu Botanicznego w Młodzawach
- 22.05.2016 – uroczysty obiad i koncert fortepianowy z okazji obchodów dziesięciolecia Domu Seniora
- 02.06.2016 –wystawa gobelinów autorstwa Pani Marii Sajdak, mieszkanki lokali aktywizujących
- 10.06.2016 – wycieczka mieszkańców do DPS w Kałkowie-Godowie oraz zwiedzanie Sanktuarium 
matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej
- 23.08.2016 – ognisko i grill z zabawą taneczną dla mieszkańców
- 16.09.2016 – wycieczka mieszkańców do ogrodów i kaplicy w uzdrowisku w Busku Zdroju
- 27.10.2016 – występy kapeli ludowej „Ponidzie” z okazji obchodów Dnia Seniora
- 14.11.2016 – występy aktorów z agencji artystycznej „Art.-Metanoia” w sztuce teatralnej w reżyserii 
Brunona Zmarlickiego pt.: „U cioci Balbinki”, wystawionej w Domu Seniora
- 26.11.2016 – zabawa Andrzejkowa z wróżbami przygotowana przez wolontariuszy z Gimnazjum w 
Morawicy
- 17.12.2016 – występ artystyczny w wykonaniu zuchów i harcerzy ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Pierzchnicy
- 19.12.2016 – uroczysta Wigilia dla Mieszkańców, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru 
Towarzystwa Ziemi Morawickiej
- 29.12.2016 – koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Busku Zdroju
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

154

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób z 
niepełnosprawnością.
Fundacja zorganizowała 
w 2016r. wyjazd 
mieszkańców Domu 
Seniora oraz osób 
starszych i 
niepełnosprawnych z 
terenu Gminy 
Pierzchnica do Teatru 
im. Stefana 
Żeromskiego w 
Kielcach. Wyjazd 
przeznaczony był dla 
osób mających 
trudności z 
samodzielnym 
zorganizowaniem 
transportu. Ponadto 
Fundacja w 2016r. za 
pośrednictwem Zakładu 
Opiekuńczo 
Leczniczego im. Sue 
Ryder Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
kontynuowała 
rozbudowę Domu 
Seniora. Wybudowana 
część budynku została 
przekazana na rzecz 
Fundacji w marcu 
2017r.

88.10.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem, 
zapewniająca opiekę 
pielęgniarską.
Dom Seniora jest 
placówką przeznaczoną 
dla 62 osób, posiada 
również 14 miejsc na 
lokalach 
aktywizujących. W 2016
 roku korzystało w 
ramach rehabilitacji 
średnio 51 osób 
miesięcznie (z 
uwzględnieniem 
kinezyterapii, 
fizykoterapii i masażu), 
z tej grupy 
pensjonariuszy do 
rehabilitacji 
przyłóżkowej 
kwalifikowało się 14 
osób. Pozostali 
mieszkańcy z tej grupy 
ćwiczących brali 
aktywny udział w 
indywidualnych 
zajęciach 
usprawniających na sali 
kinezyterapii. Ponadto 
w 2016r. spośród 
mieszkańców lokali 
aktywizujących z 
rehabilitacji korzystało 
średnio 7 osób 
miesięcznie.
W ramach rehabilitacji 
ruchowej na sali 
wielofunkcyjnej 
prowadzone są zajęcia 
grupowe dla 10 osób.

88.10.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych. 
Dom Seniora jest 
placówką przeznaczoną 
dla 62 osób, posiada 
również 14 miejsc na 
lokalach 
aktywizujących. W 2016 
roku korzystało w 
ramach rehabilitacji 
średnio 51 osób 
miesięcznie (z 
uwzględnieniem 
kinezyterapii, 
fizykoterapii i masażu), 
z tej grupy 
pensjonariuszy do 
rehabilitacji 
przyłóżkowej 
kwalifikowało się 14 
osób. Pozostali 
mieszkańcy z tej grupy 
ćwiczących brali 
aktywny udział w 
indywidualnych 
zajęciach 
usprawniających na sali 
kinezyterapii. Ponadto 
w 2016r. spośród 
mieszkańców lokali 
aktywizujących z 
rehabilitacji korzystało 
średnio 7 osób 
miesięcznie. W ramach 
rehabilitacji ruchowej 
na sali wielofunkcyjnej 
prowadzone są zajęcia 
grupowe dla 10 osób.

87.30.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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 wyników/zysków i strat) 2,684,742.17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 406,793.73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,262,614.66 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 15,333.78 zł

3,612.12 zł

0.00 zł

165,983.63 zł

33,069.19 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,359.99 zł

0.00 zł

2,259.99 zł

8,100.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,095.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 202,664.94 zł
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2.4. Z innych źródeł 2,465,621.44 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 267,634.49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -49,157.51 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,095.80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,464,786.77 zł 6,095.80 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

139,159.24 zł 6,095.80 zł

2,311,772.17 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

13,855.36 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Cele statutowe - prowadzenie domu pomocy społecznej 6,095.80 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

z podatku od towarów i usług

19,713.96 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

130.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

34.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

33.3 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

2,866.64 zł

0.00 zł
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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)

4.00 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

0.00 osób

4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,057,414.76 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,035,572.76 zł

974,659.86 zł

- nagrody

- premie

60,912.90 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21,842.00 zł

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

1,057,414.76 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,055,014.76 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,400.00 zł

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

0.00 zł

49.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

49.00 osób

8.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

8.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

88,117.90 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

Dotyczy punktu 11: wynagrodzenie miesięczne - najwyższe 
zawiera wypłaconą nagrodę roczną uznaniową dla 
pracowników Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
na podstawie Regulaminu wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 533,549.85 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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

152,991.18 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych §9 ust. 3 statutu

Druk: MPiPS 12



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

1 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej

Celem realizacji zadania było 
zapewnienie całodobowej 
opieki ludziom starszym, 
niesamodzielnym, skierowanym 
na pobyt w Domu Seniora przez 
Gminę Pierzchnica

Gmina Pierzchnica 165,983.63 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue 
Ryder Sp. z o.o.

ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział polityki Społecznej 1

2 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej (SPPW) 1

3 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu (w zakresie OPP) 1

4 Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich 1

5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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W związku z VII ust. 1-3 informuje się, że pożyczek udzielono dla Spółki ZOL , będącej własnością Fundacji 100% 
kapitału, w związku z rozbudową Domu Seniora ze względów logistycznych i ekonomicznych. 
Pożyczka, która miała charakter zaliczki została rozliczona w dniu 15 marca 2017r. kompensatą  w postaci 
wybudowania  części budynku.
Dotyczy: rachunku zysków i strat, bilansu oraz rozdziału III: przy podawaniu danych łącznych dot. Fundacji Dom 
Seniora i jej jednostki - Dom Seniora nie stosowano art. 51 uor - jednostki składają odrębne sprawozdania finansowe 
do Urzędu Skarbowego.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

MAREK ZATORSKI/28.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania 2017-05-12
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