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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 2021-06-14

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)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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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Fundacja Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy prowadzi Dom Seniora im., Sue Ryder w Pierzchnicy, zapewniając opiekę 
całodobową. Na dzień 31.12.2020r. w Domu Seniora przebywało 74 mieszkańców , w tym kobiet 54, mężczyzn 20 .W ramach 
opieki całodobowej w Domu Seniora prowadzone są lokale aktywizujące, w których na dzień 31.12.2020r. przebywało 12 
mieszkańców, w tym kobiet 7,mężczyzn 5. W ramach całodobowych pobytów GOPS-y/MOPR-y dofinansowują pobyt dla 61 
osób, 3 osoby opłacają sobie pobyt samodzielnie , 22 pobyt opłacają rodziny.
W 2020 roku kontynuowana była realizacja projektu Dzienny Dom Pobytu, finansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica uczestniczyła w zajęciach codziennych przez 8 godzin, w 
ramach których prowadzona była terapia zajęciowa,  rehabilitacja. Uczestnicy projektu mieli zapewniony transport oraz dwa 
posiłki dziennie śniadanie, obiad. W czasie szczytu pandemii zajęcia w DDP zajęcia w DDP zostały odwołane, aby nie narażać 
uczestników na zarażenie się koronawirusem, wówczas zostały zorganizowane zajęcia zdalne aby nie pozostawić naszych 
seniorów samych w tym niebezpiecznym czasie . Codziennie mieli dowożony posiłek, psycholog kontaktował się telefonicznie 
udzielając wsparcia i rozwiewając wszelkie wątpliwości wynikające z życia w czasie pandemii.
W 2020 rozpoczęła się współpraca z Seniorami, którzy posiadają stopień niepełnosprawności i zamieszkują tereny wiejskie 
gminy Pierzchnica w ramach projektu Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze, projekt finansowany jest w  ramach 
działania 9-2-1 z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nalata 2014-020. W ramach programu 
organizowane były warsztaty: plastyczne, krawieckie, kosmetyczne, stolarskie, wyjazd do kina, wycieczki do Szydłowa i do 
Chrustów , ponadto Seniorzy objęci są usługami teleopieki, która gwarantuje szybkie wezwanie pomocy w stanach zagrożenia 
życia lub w momencie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. W czasie dużej liczby zachorowań na COVID-19zajęcia były 
zawieszone, ale nasi uczestnicy cały czas objęci byli usługami teleopieki.
W 2020 Fundacja podpisała umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzie w Kielcach na realizację zadania zleconego pn. 
Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Pierzchnica uczestniczących w projekcie,  dla 
uczestników projektu pn. „Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W ramach zadania zostało 
zorganizowanych 120 godzin indywidualnych zajęć usprawniających dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania przy 
wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego Fundacji. Zostało zorganizowane również 10 godzin zajęć dodatkowych w Fundacji, 
gdzie dzieci uczestniczyły w treningach relaksacyjnych na sali światła, a starsze dzieci wykonywały ćwiczenia na sali rehabilitacji
Od kwietnia 2020r. realizowane było zadanie zlecone pn. Edukacja ruchowa dla Seniora finansowane z budżetu miasta i gminy 
Pierzchnica, w ramach zadania zostały będą prowadzone zajęcia, których celem była poprawa sprawności fizycznej w ramach 
zadania prowadzone były zajęcia pilates oraz ćwiczenia z zakresu kinezyterapii, ćwiczenia wykonywane w grupie - zapobiegają 
izolacji. Dla prawidłowej realizacji działania wykorzystywany był sprzęt, który posiada Fundacja drabinki, rowery stacjonarne 
stepery, bieżnie oraz piłki, maty,drabinki, hantle.  Dla prawidłowej został zakupiony orbitrek, który niezbędny był w osiągnięciu 
celów działania. Dobór zestawu ćwiczeń będzie uzależniony od możliwości Seniorów. Zajęcia będą prowadzone, w okresie od 
kwietnia do grudnia 2020r. 
Grupa uczestników zadania została podzielona na 4 podgrupy tak, aby łatwiej można było zorganizować ćwiczenia 
usprawniające, których celem jest wzmocnienie aktywności  i poprawa sprawności oraz aby zachować normy sanitarne 
związane z kooronawirusem. W ramach działania przewidziano przeprowadzenie 144 godzin zajęć. W ramach zadania 
zorganizowane zostały również wykłady, na których Seniorzy dowiedzieli się jaką jakie są normy żywienia i zalecane rację 
pokarmowe dla osób starszych, a także jak wygląda żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia, cukrzycy i wielu innych, 
wykłady prowadzone były przez technologa żywności.
Od lipca 2020 realizowane było zadanie pn. Aktywna integracja Seniorów, w ramach zadania został zorganizowany czas wolny 
poprzez  zorganizowanie warsztatów edukacji ruchowej, na których Seniorzy poprawili swoja sprawność fizyczną.  W trakcie 
realizacji  zadnia zostały zorganizowane występy przez zaprzyjaźnione grupy z Buska-Zdroju i Pińczowa, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Pierzchnicy przygotowały montaż słowno muzyczny, w którym podkreślona została ważna rola jaką w 
społeczeństwie pełnia osoby starsze.
Od lipca 2020r Fundacja prowadziła zajęcia w ramach zadania pn: "Edukacja receptą na lepsze jutro", na które dotację uzyskano 
z Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej. Celem zadania było stworzenie oferty edukacyjnej wraz z miejscem dla 
Seniorów, gdzie mogliby się spotkać  i rozmawiać ze sobą tak, aby zapobiec samotności i nudzie dnia codziennego. Seniorzy w 
ramach zadania uczestniczyli w wykładach na temat zdrowego odżywiania, warsztatach edukacji ruchowej, w ramach których 
prowadzone były zajęcia pilates oraz z zakresu kinezyterapii, warsztatach pielęgnacyjno-kosmetycznych, warsztatach 
plastycznych, wykładach pn: "Sztuka, kultura wokół nas", warsztatach teatralnych, zorganizowano Dzień Seniora, na którym 
wystawiona była sztuka teatralna oraz prezentowane prace wykonane przez Uczestników w ramach warsztatów plastycznych 
oraz dostarczone maseczki w ramach walki z COVID-19. Do prawidłowego wykonania zadania zakupiono zestawy do ćwiczeń, 
zestawy kosmetyczne, art. spożywcze na poczęstunek Uczestników oraz do wykonania kosmetyków naturalnych, artykuły do 
arteterapii oraz do wykonania biżuterii, scenę. Sfinansowano wypożyczenie kostiumów, poczęstunek na Dzień Seniora, wyjazd 
do kina, zakup maseczek  oraz zakup materiałów biurowych. Wszystkie działania w ramach zadania prowadzono zgodnie z 
wymogami sanitarnymi, przeciwdziałając zakażeniu koronawirusem.
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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

177

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych.
W 2020 roku kontynuowana była realizacja 
projektu Dzienny Dom Pobytu, finansowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020  w którym osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica. W 2020 
rozpoczęła się współpraca z Seniorami, którzy 
posiadają stopień niepełnosprawności i 
zamieszkują tereny wiejskie gminy Pierzchnica w 
ramach projektu Aktywny i bezpieczny Senior- 
usługi opiekuńcze, projekt finansowany jest w  
ramach działania 9-2-1 z Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
nalata 2014-20. Pozostałe działania zostały 
szeroko opisane w pkt 1.1.

88.10.Z 13 331,20 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-14 5



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) 5 686 043,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 723 902,75 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 935 652,57 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 10 200,00 zł

d) przychody finansowe 10 148,19 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Prowadzenie domu pomocy społecznej - 
Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. 
Fundacja Dom Seniora im.Sue Ryder w 
Pierzchnicy prowadzi Dom Seniora im., Sue 
Ryder w Pierzchnicy, zapewniając opiekę 
całodobową. Na dzień 31.12.2020r. w Domu 
Seniora przebywało 74 mieszkańców , w 
tym kobiet 54, mężczyzn 20 .W ramach 
opieki całodobowej w Domu Seniora 
prowadzone są lokale aktywizujące, w 
których na dzień 31.12.2020r. przebywało 
12 mieszkańców, w tym kobiet 7,mężczyzn 
5. W ramach całodobowych pobytów GOPS-
y/MOPR-y dofinansowują pobyt dla 61 
osób, 3 osoby opłacają sobie pobyt 
samodzielnie , 22 pobyt opłacają rodziny.

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych - udostępnienie powierzchni reklamowej pod banery - 
ogrodzenie posesji Fundacji. U roku 2020 Fundacja Dom Seniora Im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
podpisała umowy na udostępnianie powierzchni reklamowej z następującymi firmami: Zakład 
Komunalny w Pierzchnicy, Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy, Firma Handlowa Piogres, 
Horyzont Partner. Fundacja nie poniosła kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
natomiast cały zysk z tej działalności przeznaczyła na realizację celów statutowych.
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13 331,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 067 278,69 zł

e) pozostałe przychody 6 139,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 659 234,51 zł

2.4. Z innych źródeł 3 946 198,86 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 13 331,20 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

1 Pomoc społeczna - prowadzenie domu pomocy społecznej (walka z pandemią COVID-19) 13 331,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

993 469,20 zł

35 750,00 zł

9 900,00 zł

28 159,49 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

31 571,88 zł

617 462,63 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)

10 200,00 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 475 911,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 583,94 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 248 137,67 zł 13 331,20 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

1 247 990,77 zł 13 331,20 zł

3 935 068,63 zł 0,00 zł

0,00 zł

23 124,28 zł

40 819,06 zł

1 134,93 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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

437 838,59 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

56 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)

50,75 etatów

30 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)

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

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 2 482 355,99 zł

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

2 482 355,99 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)

1 376,45 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)  

2 417,49 zł

8 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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 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

1 osób

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 151 547,99 zł

2 144 416,71 zł

- nagrody

- premie

7 131,28 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 330 808,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 119 877,63 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 362 478,36 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

2 900,00 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 4 i 8 : Przeciętne wynagrodzenie organu 
zarządzającego jest  ściśle związane z zaangażowaniem 
osoby Prezesa w realizację projektów unijnych. Prezes nie 
pobiera wynagrodzenia sensu stricto za pełnienie "funkcji 
Prezesa".
Dot. pkt 11 : Miesięczna kwota wynagrodzenia  w 
wysokości 15.391,36 uwzględnia odprawę emerytalną 
(11.451,12 zł a pozostała kwota to wynagrodzenie 
zasadnicze a miesiąc lipiec pracownika). Podstawą prawną 
odprawy emerytalnej jest regulamin wynagradzania.

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 Aktywna Integracja Seniorów Cele: Województwo Świętokrzyskie (Urząd 
Marszałkowski) - ROPS

9 000,00 zł

2 Zajęcia usprawniająco-
rehabilitacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych z Gminy 
Pierzchnica uczestniczących 
w projekcie"

Poprawa sprawności fizycznej u 
dzieci niepełnosprawnych.

Powiat Kielecki (Starostwo 
Powiatowe) - PCPR

10 100,00 zł

3 Edukacja ruchowa dla 
seniorów

Poprawa sprawności fizycznej, 
poznanie nowych form 
spędzania czasu wolnego, 
wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, zdobycie wiedzy na 
temat zdrowego odżywiania.

Gmina Pierzchnica 9 900,00 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

15 391,36 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)

Udziały spółki pn: " Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Sp. z o.o." zostały sprzedane przez Fundację w 
dniu 24 czerwca 2020r

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 Sp. z o.o.

260746100          
 

ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Edukacja receptą na lepsze 
jutro

Zmiana nawyków 
żywieniowych, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości, 
poprawa kondycji fizycznej, 
poprawa zdolności manualnych, 
zdobycie wiedzy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

26 750,00 zł
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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 2021-06-14
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