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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 2022-08-05

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

Bożena Lenartowicz Członek Rady TAK

Joanna Rękas Członek Rady TAK

Zbigniew Stępień 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)

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.
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.
18. Organizacja Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczego. 
19. Organizacja Dziennego Domu Opieki Medycznej .

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Dom Seniora prowadzi Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy dla osób w podeszłym wieku 56 miejsc, dla 
przewlekle somatycznie chorych 25 miejsc, ponadto prowadziła lokale aktywizujące dla 14 osób, które powstały w ramach 
Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Osoby przebywające w domu seniora mają zapewnioną opiekę całodobową, 
korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji porad psychologa. Organizowane mają życie kulturalne udział w spektaklach 
teatralnych, grille, wycieczki. Podopieczni przebywający w domu mogą się finansować samodzielnie, lub uzyskać 
dofinansowanie z GOPS-u/MGOPS-u.
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy realizowała projekty, zadanie zlecone z środków unijnych i zadania zlecone z 
środków krajowych  dla osób starszych, niepełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci. Projekty realizowane ze środków 
unijnych: Aktywny i bezpieczny senior-usługi opiekuńcze jest to projekt, finansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Skierowany do mieszkańców 
gminy Pierzchnica ze stopniem niepełnosprawności. W ramach projektu Seniorzy uczestniczą w zorganizowanych aktywnych 
formach czasu wolnego. W ramach projektu realizowane były warsztaty plastyczne, stolarskie, krawieckie, kulturalno-
oświatowe, kosmetyczne, kulinarne, poradnictwo socjalne, wyjazdy do kina i teatru oraz wycieczki z cyklu :poznaj 
świętokrzyskie. Ponadto uczestnicy całą dobę objęci są nowoczesnym systemem teleopieki, umożliwiający wezwanie pomocy w 
bardzo szybkim czasie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowa. Z racji, iż projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, którzy 
mieszkają w różnych sołectwach w ramach projektu organizowany jest transport, aby ułatwić udział w projekcie. 
Dzienny Dom Opieki Medycznej jest to projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, skierowany do mieszkańców powiatu kieleckiego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-05 3



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

które osiągnęły od 40-65 pkt wg skali Barthel, są po przebytej hospitalizacji lub grozi im pobyt w szpitalu z racji posiadanych 
schorzeń i chorób. W ramach projektu zatrudniony jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, pulmonolog, 
lekarze czuwają nad zdrowiem naszych uczestników, prowadzą obserwacje i wydają zalecenia. W projekcie uczestnicy korzystają 
z rehabilitacji , terapii zajęciowej, porad psychologa. Mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad. Projekt finansuje 
transport zbiorowy oraz indywidualny dla osób, które są w stanie samodzielnie dojeżdżać do DDOM-u. 
Zadanie publiczne z środków unijnych pod tytułem  „Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z 
Gminy: Pierzchnica, Daleszyce i Morawica”. W sumie w projekcie wzięło udział 10 dzieci z ternu 3 gmin ze stopniem 
niepełnosprawność, które miały prowadzoną rehabilitacje indywidualną  w domu każdego uczestnika. Fizjoterapeuta każdemu z 
uczestników opracował indywidualny zestaw ćwiczeń dostosowanych do schorzeń z jakimi zmagają się mali uczestnicy zadania. 
Każdy z uczestników średnio miał 27 godz. zajęć indywidualnych. 
„Zaprzyjaźnić się z komputerem” było to zadanie publiczne realizowane z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 
zadaniu publicznym wzięło udział 20 osób z ternu gminy Pierzchnica, którzy zostali włączeni cyfrowo, poprzez udział w 
warsztatach komputerowych. Na warsztatach komputerowych seniorzy uczyli się obsługi poczty elektronicznej, poznali edytor 
tekstu WORD, skayp, oraz nauczyli się wyszukiwać informacji w Internecie. W ramach projektu zostało zakupionych 10 laptopów, 
z których Seniorzy korzystają w stworzonych kącikach komputerowych. 
Zadanie publiczne pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch" zadani finansowane z budżetu Miasta i Gminy Pierzchnica, głównym 
celem zadnia publicznego była poprawa kondycji fizycznej uczestników poprzez wykonywanie ćwiczeń na Sali, przy 
wykorzystaniu łóżka do suchego hydromasażu. Program zajęć był dobrany w taki sposób aby zmniejszyć ból kręgosłupa,  
poprawić krążenie krwi, minimalizować ryzyko osteoporozy, poprawić wydajności płuc. Zajęcia były prowadzone przez 
wykwalifikowany personel. Warsztaty psychologiczne prowadzone były w grupach, głównym celem było wzmocnienie 
samooceny i wartości Seniora. Ukazanie, że każdy ma potencjał, którym może podzielić się z otoczeniem. 
Kolejnym zadaniem, które realizowała Fundacja w 2021 roku było zadanie pn. „Ruch sposobem na długowieczność” zadanie 
finansowane z budżetu Miasta i Gminy Pierzchnica, celem zadnia było poznanie przez Seniorów aktywnych form spędzania 
czasu wolnego. Odbiorcy zadnia uczestniczyli w zajęciach z arteterapii, które poprawiły zdolności manualne poprzez 
wykonywanie prac techniką makramy. Zajęcia usprawniające poprzez ruch, stawiały na wyrobienie nawyków wśród uczestników 
poprawy kondycji fizycznej, Instruktor pokazał zestaw prostych ćwiczeń , które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie całego 
organizmu, przy niezbyt dużym wysiłku. 
Zadanie pn. „Aktywność fizyczna i kulturalna Seniorów” zdanie finansowane z budżetu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
zadanie objęło Seniorów z terenu powiatu kieleckiego, buskiego i pińczowskiego, Seniorzy mieli okazje się poznać, nawiązując 
nowe znajomości, co w wieku senioralnym jest bardzo ważną kwestią dla zachowania równowagi psychologicznej. Seniorzy 
spotykali się na zajęciach z arteterapii, poprawy sprawności fizycznej. Uczestniczyli również w spotkaniach kulturalnych, które 
sami sobie organizowali. Seniorzy z Buska Zdroju, zaprezentowali spektakl teatralny, grupa z Pińczowa zorganizowała koncert.  
Natomiast Podopieczni z Domu Seniora zorganizowali Dzień Seniora, na który przygotowali montaż słowno-muzyczny. Realizacja 
powyższego działania umożliwiła Seniorom spotkania z kulturą, które wpłynęły na  rozwoju intelektualny, poprzez wzięcie 
czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych o różnorodnym charakterze.
W 2021 Fundacja współpracowała z Ministerstwem Obrony Narodowej, w ramach realizacji zadania publicznego pn. Gloria 
Victis. Celem projektu było zwiększenie świadomości i postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy Pierzchnica w oraz 
upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaw w historii oręża polskiego dotyczących Powstania Styczniowego na ziemi 
pierzchnickiej poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu jakim jest mural. Aktywizowanie środowisk lokalnych do 
poznawania historii  i kultywowania tradycji orężnych w regionie. Organizowane były prelekcje oraz konkursy tematyczne, w 
których udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy. W ramach zadania 
powstał mural na jednej ze ścian Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy, przedstawiający postać Karola Kality ps. „Rębajło” polskiego 
pułkownika, dowódcę oddziału partyzanckiego w czasie Powstania Styczniowego. Walczącego między innymi na terenach 
obecnej gminy Pierzchnica. Powyższe projekty realizowane były z zachowaniem zasad sanitarnych zmniejszających ryzyko 
zachorowań na COVID-19, w budżetach poszczególnych projektów zaplanowane były wydatki na zakup : maseczek, rękawiczek 
ochronnych oraz płynów do dezynfekcji. 
W 2021roku nawiązała współpracę z Fundacją Biedronka, która przekazały darowizny środków ochronnych( maseczki, płynty, 
rękawiczki), a na Święta Bożego Narodzenia, przekazała słodycze oraz środki higieniczne, z których zostały zorganizowane paczki 
dla podopiecznych Domu Seniora.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

463

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

realizacja działań na rzecz osób starszych z 
terenu gminy Pierzchnica, celem 
podejmowanych działań jest była aktywizacja 
społeczna Seniorów oraz poprawa sprawności 
fizycznej i psychicznej. Fundacja realizowała 
projekty i zadania zlecone, które miały powyższe 
cele.W 2021 rozpoczęła się realizacja projektu 
pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w 
Pierzchnicy, kontynuowany był projekt pn. 
Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze. 
Powyższe projekty skierowane są do osób 
starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, 
oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

88.10.Z 22 195,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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) 5 649 435,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 790 559,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 829 355,81 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 14 100,00 zł

d) przychody finansowe 166,79 zł

e) pozostałe przychody 15 252,96 zł

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 56 miejsc, dla 
przewlekle somatycznie chorych 25 miejsc, 
ponadto prowadziła lokale aktywizujące dla 
14 osób, które powstały w ramach 
Szwajcarsko Polskiego Programu 
Współpracy. Osoby przebywające w domu 
seniora mają zapewnioną opiekę 
całodobową, korzystają z terapii zajęciowej, 
rehabilitacji porad psychologa. 
Organizowane mają życie kulturalne udział 
w spektaklach teatralnych, grille, wycieczki. 
Podopieczni przebywający w domu mogą 
się finansować samodzielnie, lub uzyskać 
dofinansowanie z GOPS-u/MGOPS-u.

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 w 2021 roku, Fundacja zawarła 3 Umowy z następującymi 
firmami: Zakład Komunalny w Pierzchnicy, Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy sp. z o.o.,  PHUT 
- PIOGRES. Przedmiotem umów było udostępnienie miejsca na stronie internetowej fundacji 
https://sueryder-pierzchnica.pl/, na której zostały zamieszczone reklamy 
przedsiębiorstw.Fundacja nie poniosła żadnych kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, natomiast cały zysk przeznaczyła na realizację celów statutowych Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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33 292,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 317 028,86 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 467 481,29 zł

2.4. Z innych źródeł 3 831 632,61 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 22 195,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 042 692,57 zł 22 195,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Prowadzenie domu pomocy społecznej, prowadzenie rehabilitacji wśród osób starszych - zgodnie z 
celami statutowymi Fundacji

22 195,00 zł

w 
tym:

1 096 885,96 zł

78 843,60 zł

54 694,25 zł

86 605,05 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

37 223,48 zł

416 157,81 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)

14 100,00 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 177 937,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 415 702,36 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 14 100,00 zł

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

1 612 622,00 zł 22 195,00 zł

3 413 653,45 zł 0,00 zł

0,00 zł

651,66 zł

15 001,29 zł

764,17 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 14 100,00 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

606 683,69 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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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)

62 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)

45,36 etatów

53 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-05 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 739 073,98 zł

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

2 739 073,98 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)

3 183,33 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)  

1 974,32 zł

59 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)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

53 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 166 409,48 zł

1 456 213,69 zł

- nagrody

- premie

214 863,28 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 495 332,51 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 572 664,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 120 048,50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 619 025,48 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

4 100,00 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 
10537,98 zł, uwzględnia ekwiwalent za czas urlopu, a 
pozostała kwota to świadczenie rehabilitacyjne pracownika 
Domu Seniora.
Dot. pkt 4 i 8 Przeciętne wynagrodzenie organu 
zarządzającego jest ściśle związane z zaangażowaniem 
osoby Prezesa w realizację projektów unijnych. Prezes 
Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy nie 
pobiera wynagrodzenia sensu stricto za pełnienie "funkcji 
Prezesa".

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 W zdrowym ciele zdrowy 
duch

poprawa sprawności fizycznej 
Seniorów

Gmina Pierzchnica 7 920,00 zł

2 Ruch sposobem na 
długowieczność

poznanie nowych aktywnych 
form spędzania czasu wolnego

Gmina Pierzchnica 12 000,00 zł

3 Aktywność fizyczna i 
kulturalna Seniorów

poprawa sprawności fizycznej i 
intelektualnej

Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 7 774,40 zł

4 Zajęcia usprawniająco-
rehabilitacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych z gminy 
Pierzchnica, Daleszyce i 
Morawica uczestniczących w 
projekcie.

poprawa kondycji i sprawności 
fizycznej poprzez 
kompensowanie albo 
odtworzenie funkcji utraconych 
lub niewykształconych.

Powiat Kielecki 27 000,00 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

10 537,98 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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 1

2 Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 1

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

1 Zaprzyjaźnić się z 
komputerem

włączenie cyfrowe Seniorów z 
ternu gminy Pierzchnica

Ministerstwo pracy i polityki 
społecznej

59 993,99 zł

2 Gloria Victis zwiększenie świadomości i 
postaw patriotycznych wśród  
mieszkańców gminy Pierzchnica 
oraz upamiętnienie ważnych 
wydarzeń i postaw w historii 
oręża polskiego dotyczących 
Powstania Styczniowego na 
ziemi pierzchnickiej poprzez 
wykorzystanie nowoczesnego 
środka przekazu jakim jest 
mural, aktywizowanie 
środowisk lokalnych do 
poznawania historii  i 
kultywowania tradycji orężnych 
w regionie.

Ministerstwo Obrony Narodowej 11 700,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)Prowadzenie działalności odpłatnej Fundacji (tj. Dom Seniora im. Sue Ryder - dom pomocy społecznej), jest 
działaniem ciągłym toteż nie należy rozpatrywać wyniku na działalności poprzez pryzmat roku obrotowego. W latach 
poprzednich notowano zarówno straty jak i niewielkie zyski na działalności odpłatnej. Odpłatność  w Domu Seniora 
kalkulowana jest starannie, z uwzględnieniem wszelakich ryzyk ekonomicznych, jednakże nie zawsze jesteśmy w 
stanie przewidzieć pewnych zdarzeń. Na dodatni wynik w roku 2021 wpłynęły przede wszystkim otrzymane dotacje, 
darowizny, nieodpłatne materiały i wyposażenie związane z COVID-19 (nie uwzględnione w kalkulacji odpłatności na 
rok 2021).  Pozwoliło to na znaczne ograniczenie kosztów działalności odpłatnej. Dodatni wynik zostanie rozliczony 
w latach przyszłych.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Zatorski Data wypełnienia sprawozdania 2022-08-05
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