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• 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 2020-07-24

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 41 370 92 98

Nr faksu 41 370 92 98 E-mail biuro@sueryder-pierzchnica.pl Strona www www.sueryder-pierzchnica.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-06-27

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 Zarządu 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

Adam Kmiecik Przewodniczący Rady TAK

Grażyna Wójcik Wiceprzewodnicząca 
Rady

TAK

Zbigniew Stępień Członek Rady TAK

Bożena Lenartowicz Członek Rady TAK

Joanna Rękas Członek Rady TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.
8. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej na  rzecz osób niesamowystarczalnych (chorych, starszych, 
niepełnosprawnych, ubogich oraz                     z różnych przyczyn 
zagrożonych wykluczeniem społecznym).
9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz 
podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących 
działalność w zakresie opieki domowej, domów opieki, ochrony zdrowia, 
pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, 
ubogimi oraz z różnych przyczyn zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
10. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy w zakupie sprzętu, 
urządzeń, ruchomości,  wyposażenia i żywności oraz udział w kosztach 
adaptacji lub modernizacji mieszkań, domów,  podjazdów, miejsc stałego 
pobytu osób niesamowystarczalnych.
11. Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, 
opieki, pobytu                    w placówkach opiekuńczych osób starszych, 
chorych, niepełnosprawnych i ubogich w kraju                   i za granicą.
12. Podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków 
życia; aktywizacja  zawodowa i społeczna osób niesamowystarczalnych, 
ubogich.
13. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami  pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
14. Prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek 
świadczących pomoc społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną, 
zawodową i fizjoterapeutyczną dla osób wykluczonych społecznie oraz 
chorujących fizycznie i psychiczne, w tym m.in.: świetlic terapeutycznych i 
środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów 
samopomocy, domów pomocy społecznej, domów kultury, hosteli, klubów 
i warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz 
innych form wsparcia oraz rehabilitacji indywidualnej i grupowej.
15. Działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych, a nadto kształtowanie postaw sprzyjających 
społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu 
wykluczeniu
16. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy dla 
osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym 
m.in. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, współpraca z 
przedsiębiorcami i jednostkami systemu oświaty w zakresie praktyk i staży 
zawodowych.
17. Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form 
aktywności dla podopiecznych Fundacji.
18. Organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji.
19. Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów 
Fundacji.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Współpracę  z  instytucjami  i  organizacjami  międzynarodowymi 
ukierunkowanymi na popieranie lokalnych inicjatyw  w dziedzinie  pomocy 
dla ludzi  starszych.
2. Współpraca z Fundacją Sue Ryder.
3. Budowa  własnego  domu spokojnej  starości. 
4. Organizacja  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. Organizacja zajęć  terapeutycznych i rehabilitacyjnych   dla 
niepełnosprawnych  mieszkańców Domu Seniora  oraz innych  
niepełnosprawnych. 
7. Prowadzenie przedszkoli i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.
8.  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9.  Działalność charytatywną.
10.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju     świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
11. Ochronę i promocję zdrowia.
12. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
13. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Działalność wspomagającą rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania.
15. Działalność wspomagającą rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego.
16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
17. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych  działających na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz spółdzielni 
socjalnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

95

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder  prowadzi Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, zapewniając opiekę całodobową. Na 
dzień 31.12.2019 w Domu Seniora przebywało 85 podopiecznych w tym 60 kobiet i 25 mężczyzn. Miejskie i Gminno Miejskie 
Ośrodki Pomocy Społecznej dofinansowują pobyt dla 65 mieszkańców, 4 osoby opłacały pobyt samodzielnie , 16 podopiecznym 
pobyt finansują rodziny. 
Od lutego 2019 Fundacja rozpoczęła prowadzenie Dziennego Domu Pobytu, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach działalności DDP 15 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym otrzymuje wsparcie poprzez zapewnienie opieki przez 8 godzin 
dziennie. Dla Seniorów prowadzone są zajęcia terapeutyczno -rehabilitacyjne, opiekuńcze, wsparcie psychologiczne. Seniorzy 
uczestniczący w projekcie mają zapewniony transport na zajęcia oraz wyżywienie: śniadanie i obiad.
W 2019 roku  Fundacja  podpisała umowę z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, na realizację zadania zleconego pn. 
Kreatywni i aktywni Seniorzy, którego głównym celem było kreatywne i aktywne wykorzystanie czasu wolnego, poprawa 
sprawności fizycznej oraz wzmocnienie poczucia swojej wartości.  Zadanie realizowane było od czerwca do grudnia 2019r, 
uczestnikami zadania byli Seniorzy mieszkający w Domu Seniora, którzy uczestniczyli w warsztatach: gimnastycznych. z 
arteterapii, kulinarnych florystycznych. W ramach zadania została zorganizowana zabawa andrzejkowa, konkursy z wiedzy 
ogólnej, za udział w których podopieczni otrzymali drobne upominki.
Fundacja w 2019 złożyła wniosek w ramach działania 9-2-1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze, który uzyskał dofinansowanie. Od 
września 2019 rozpoczęła się realizacja zadania 1, która dotyczyła przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych polegająca 
na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby realizacji wniosku. W 2019 roku zostało zakupione wyposażenie m.in. łózko do 
suchego hydromasażu, stoły, krzesła, fotele, kanapa, sprzęt RTV i AGD oraz zestawy do teleopieki.W grudniu 2019 rozpoczęła się 
rekrutacja uczestników, którymi jest 50-osobowa grupa Seniorów z terenów wiejskich gminy Pierzchnica, która posiada stopień 
niepełnosprawności. Wymagany wkład własny do projektu został pokryty środkami z PFRON-u. 
W 2019 realizowana była wymagana trwałość projektu pn. Klub Seniora -Aktywna Jesień Życia, zajęcia prowadzone były przez 
wolontariuszy. Dla Seniorów organizowane były zajęcia z arteterapii, zajęcia ruchowe, warsztaty psychologiczne wyjazd do 
teatru, wycieczka, gril.

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

1

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

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 
osób w podeszłym wieku i somatycznie 
chorych. Dom dysponuje 83 miejscami. W 
ramach pobytu pensjonariusze mają 
zapewniona całodobową 
opiekę.Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w 
rehabilitacji oraz w zajęciach 
organizowanych w ramach terapii 
zajęciowej. Dom Seniora posiada 14 lokali 
aktywizujących, są to pokoje jednoosobowe 
przeznaczone dla osób, które nie wymagają 
opieki całodobowej ale potrzebują wsparcia 
w wykonywaniu codziennych obowiązków. 
W ramach zajęć terapeutycznych dla 
mieszkańców organizowane są warsztaty 
plastyczne, muzykoterapia, hortiterapia. 
Imprezy okolicznosciowe takie jak: wigilia, 
Dzień Seniora, Andrzejki.

87.30.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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Realizowanie projektów,których odbiorcami są 
osoby, często samotne, zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. Zajęcia 
organizowane są dla społeczności z terenu gminy 
Pierzchnica. Prowadzone działania mają na celu 
pobudzenie Seniorów do aktywnego spędzania 
czasu wolnego, rozwijaniu ich pasji i 
zainteresowań. Seniorzy chętnie uczestniczą w 
organizowanych zajęciach warsztatowych takich 
jak: plastyczne, gimnastyczne, kulinarne, 
psychologiczne, wyjazdy do kina, teatru. Celem 
zajęć jest poznanie nowych form spędzania 
czasu wolnego.

88.10.Z 19 729,20 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) 4 794 707,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 075 007,02 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 701 378,37 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 300,00 zł

d) przychody finansowe 1 820,24 zł

e) pozostałe przychody 16 202,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 532 502,40 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
Fundacja w 2019r. zwarła umowę z Horyzont Partner z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E 
na udostępnienie powierzchni reklamowej. Umowa została zawarta na okres 1 roku i 
obowiązuje od 01.10.2019-30.09.2020. Przedmiotem umowy jest udostępnienie powierzchni 
reklamowej pod baner, na ogrodzeniu posesji Fundacji. Fundacja w statucie ma wpisane 
jeszce następujące kody PKD: 68.20.Z, 96.09.Z i 73.11.Z, w ich zakresie w 2019 roku 
działalność gospodarcza nie była prowadzona.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19 729,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 502 683,92 zł

w 
tym:

488 903,92 zł

0,00 zł

13 780,00 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
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2.4. Z innych źródeł 3 739 792,40 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 729,20 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: 4 541 668,74 zł 19 729,20 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

821 884,93 zł 19 729,20 zł

3 649 664,84 zł 0,00 zł

0,00 zł

30 548,69 zł

37 298,30 zł

2 271,98 zł 0,00 zł

1 Cele statutowe Fundacji - prowadzenie domu pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz 
ludzi starszych oraz organizacja życia kulturalnego wśród ludzi starszych - wszystkie te cele 
znajdują się w sferze zadań publicznych.

19 729,20 zł

1 Kilku podatników w rubryce cel szczegółowy wskazało: Dom Seniora lub Fundacja Dom Seniora. 
Środki zostały przeznaczone na ten cel - działania na rzecz ludzi starszych.

19 729,20 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

17 786,04 zł

514 416,36 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)

300,00 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 253 122,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 51 713,53 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 300,00 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)

59 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)

51,10 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 300,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

113 690,15 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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28 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

0 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 117 418,91 zł

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

2 117 418,91 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)  

2 028,18 zł

14 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)

14 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

12 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

9 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 871 266,91 zł

1 854 930,58 zł

- nagrody

- premie

16 336,33 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 246 152,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 874 303,56 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 243 115,35 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)

Dot. pkt 11 Miesięczna kwota wynagrodzenia w wysokości 
20 243,09zł uwzględnia jednorazową wypłatę odprawy 
rentowej w wysokości 10 834,21zł (3-miesięczne 
wynagrodzenie- podstawa prawna to regulamin 
wynagradzania pracowników), pozostała kwota to 
wypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Ww. 
wypłaty są następstwem przejścia pracownika na rentę po 
długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą.

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 Klub Seniora Aktywna Jesień 
Życia

Zapewnienie transportu dla 
Seniorów na organizację zajęć, 
pobudzających ich aktywność.

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 9 800,00 zł

2 Kreatywni i aktywni Seniorzy organizacja warsztatów dla 
mieszkańców Domu Seniora

Wojewoda Świętokrzyski 3 980,00 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

20 243,09 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Wyjaśnienia dot: pola III.2 źródła przychodów 
W pozycji INNE ŹRÓDŁA wykazano dotację z funduszy celowych w kwocie 35.990,60 - nie otrzymano ich w wyniku 
realizacji zadania zleconego.
Wpisanie ich w prawidłowej pozycji tj. III.2.2.d  obliguje do wypełnienia pola VIII - zadania zlecone (mimo, iż 
zadaniem zleconym nie są , w przeciwnym wypadku występuje błąd korelacji) dlatego też aby nie wykazywać błędnie 
zadań zleconych wpisano w pozycji INNE.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Zatorski 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

1 Zakład Opiekuńczo Leczniczy 
im. Sue Ryder w Pierzchnicy sp. 
z o.o.

260746100          
 

ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 2

2 Państwowa Straż Pożarna w Kielcach 1

2020-07-24
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