
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SIERAKOWICE

Powiat KARTUSKI

Ulica Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość SZKLANA Kod pocztowy 83-334 Poczta MIECHUCINO Nr telefonu 58-681-91-79

Nr faksu E-mail 
fundacja@usmiechdziecka.com.pl

Strona www www.usmiechdziecka.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-22

2005-04-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19255778800000 6. Numer KRS 0000027416

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

Stefan Czaja Prezes Zarządu TAK

Julita Krzebietke Członek Zarządu TAK

Adam Julke Członek 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)

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "UŚMIECH DZIECKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem  Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" 
w Szkalnej  jest niesienie wszechstronnej pomocy:
- dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, 
- wspomaganie placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych  , ze 
szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, 
- działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
- udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej 
- zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i 
młodzieży szczególnie uzdolnionej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Woźniak Przewodniczący Rady 
Fundatorów

TAK

Roman Dawidowski Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Tadeusz Bigus Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Bogusław Przytomski Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Wojciech Grzenkowicz Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Józef Formela Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Józef Grzenkowicz Członek Rady 
Fundatorów

TAK
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Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej,
2. wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia,
3. pomoc w świadczeniu pomocy medycznej przez placówki służby 
zdrowia,
4. przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej,
5. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
6. wspomaganie finansowe akcji profilaktycznych i prozdrowotnych dla 
ludności, w szczególności z terenów wiejskich,
7. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ludności, w szczególności z 
terenów wiejskich,
8. pomoc w uzyskaniu wykształcenia dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej,
9. rehabilitację sprawności fizycznej i ruchowej dzieci,
10. organizację i finansowanie wyjazdów rekreacyjno –wypoczynkowych,
11. realizację przewozów osób niepełnosprawnych,
12. wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
13. działania wychowawcze, edukacyjne, promujące wartości i postawy 
społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania 
czasu wolnego (organizowanie wyjazdów integracyjnych, tworzenie kół 
zainteresowań itp.),
14. działania edukacyjne i wychowawcze mające na celu integrację 
społeczną i zwiększenie tolerancji wobec osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (festyny, pikniki integracyjne, prezentacje filmów, konkursy 
itp.),
15. działania wychowawcze i edukacyjne wzmacniające więzi 
międzypokoleniowe (zajęcia dla rodziców i wychowanków, zajęcia dla 
dziadków, obchody dnia matki i ojca, dnia babci i dziadka itp.),
16. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie 
umiejętności uczestnictwa w kulturze (wycieczki, wyjazdy do muzeów, 
filharmonii, na koncerty itp.),
17. działania na rzecz aktywności społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych poprzez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, 
integracyjne, sportowe, kulturalne i inne (festyny, warsztaty, współpraca z 
zakładami pracy itp.),
18. działania służące podnoszeniu świadomości i wrażliwości społecznej 
oraz łamaniu stereotypów dotyczących postrzegania osób 
niepełnosprawnych,
19. tworzenie i promowanie specjalistycznych form rehabilitacji 
wynikających ze specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich 
otoczenia (zajęcia na basenie, hipoterapia, dogoterapia, kontakt z 
alpakami itp.),
20. organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa 
narodowego i regionalnego dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości 
kulturowej Kaszub (projekty regionalne, wycieczki, spotkania z twórcami 
ludowymi itp.),
21. organizacja i wsparcie działań prozdrowotnych z aspektami 
edukacyjnymi i medycznymi,
22. organizacja i wsparcie działań mających na celu zdobywanie nowych 
kompetencji przez terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi i 
młodzieżą z niepełnosprawnościami.

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

307

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Priorytetowym celem realizowanym przez Fundację jest udzielanie wielokierunkowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom między innymi poprzez prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Wychowankami placówki 
są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną i głęboką od 3 do 25 roku życia (do 7 roku życia korzystają z Programu 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny, natomiast od 3 do 25 roku życia realizują obowiązek szkolny). Na 
dzień 31 grudnia 2020r. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy obejmował opieką 77 wychowanków realizujących obowiązek 
szkolny oraz 109 podopiecznych objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju. Zapewniamy Podopiecznym opiekę 
logopedyczną, psychologiczną, zajęcia z oligofrenopedagogami oraz hipoterapię i zajęcia rehabilitacyjne pod opieką 
wykwalifikowanych pracowników. Organizujemy szereg wycieczek tematycznych przybliżających podopiecznym historię oraz 
walory przyrodnicze naszego regionu. Doposażamy placówkę w sprzęt rehabilitacyjny, pomoce naukowe, materiały 
dydaktyczne i inne wyposażenie które niezbędne są do właściwego rozwoju dzieci i młodzieży. Organizujemy zbiórki publiczne 
(nie ponosząc żadnych kosztów) dla Podopiecznych Fundacji: „Dla Julki”, „Dla Dominika”, „Dla Eryka”, „dla Natalki”, „dla 
Marcina”, „dla Anielki”, „dla Amelki” oraz „dla Kornelii" Środki otrzymane z tytułu 1% podatku przeznaczamy w 100% na cele 
wskazane przez podatników na pomoc konkretnym podopiecznym. Ze środków tych finansujemy leczenie i rehabilitację według 
indywidualnych potrzeb podopiecznych i zaleceń lekarzy.

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) 6 325 391,88 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

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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Głównym celem realizowanym przez Fundację 
jest udzielanie wieloaspektowej pomocy 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
między innymi poprzez prowadzenie Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. 
Wychowankami placówki są dzieci i młodzież 
niepełnosprawna w wieku od urodzenia do 25 
lat w zależności od stopnia niepełnosprawności. 
Priorytetowym celem pracy dydaktyczno – 
wychowawczej jest wszechstronny rozwój 
dziecka z niepełnosprawnością, kompleksowa 
opieka, edukacja i rehabilitacja uszkodzonych 
funkcji psychomotorycznych oraz zapewnienie 
dzieciom realizacji ich potrzeb poznawczych, 
emocjonalnych i społecznych. Każde dziecko 
realizuje indywidualny program rewalidacyjny 
poprzez udział w zajęciach zespołowych i 
indywidualnych (praca z pedagogiem oraz 
dodatkowo – muzykoterapia, hipoterapia, 
dogoterapia, terapia logopedyczna, fizjoterapia). 
Wychowankowie placówki mają również 
zapewniony, zorganizowany dowóz do placówki.

88.10.z 0,00 zł
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199 159,11 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 549 903,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 196 497,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 445,85 zł

e) pozostałe przychody 127 448,26 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 545 883,43 zł

2.4. Z innych źródeł 30 445,86 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 157 746,57 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 46 965,30 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

369 644,25 zł

5 180 259,23 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

w 
tym:

0,00 zł

56 758,43 zł

489 125,00 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)

0,00 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 262 216,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 5 946 698,65 zł 46 965,30 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

5 934 281,14 zł 46 965,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

38,71 zł

12 178,80 zł

200,00 zł 0,00 zł

1 Fundacja wydatkowała środki zgromadzone na subkontach podopiecznych pochodzące z 1% 
podatku od osób fizycznych na: • indywidualne, systematyczne zabiegi rehabilitacji ruchowej, tj. 
utrzymanie na zadowalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku, a 
także włączenie tych osób w społeczeństwo, • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, tj. 
sprzętu wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć 
rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby 
niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji 
społecznej, przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności, • zajęcia z terapii 
logopedycznej, tj. kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie nieprawidłowości w procesie 
porozumiewania. • zakup biletów lotniczych dla podopiecznej fundacji w związku z leczeniem w 
specjalistycznej klinice poza granicami Polski • specjalistyczne wizyty lekarskie

46 965,30 zł

1 Pomoc i ochrona zdrowia indywidualnych podopiecznych 46 965,30 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
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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)

78 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)

66,77 etatów

10 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

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

36 145,00 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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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 3 417 472,47 zł

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

3 417 472,47 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)

4 443,68 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 488,50 zł

9 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)

16 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 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

6 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 295 484,92 zł

2 719 920,67 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

430 301,90 zł

- inne świadczenia 145 262,35 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 121 987,55 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 417 472,47 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

16 083,31 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Edukacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej

Realizacja obowiązku 
przedszkolnego, szkolnego i 
obowiązku nauki

Starosta Karstuski 4 772 169,04 zł

2 Organizowanie transportu i 
opieki w czasie przewozu do 
szkół i ośrodków 
rewalidacyjno-
wychowawczych 
umożliwiających realizację 
obowiązku nauki i 
kształcenia dzieciom i 
młodzieży pn."Dowóz dzieci i 
młodzieży realizujących 
obowiązek szkolny do 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w 
Szklanej."

Transport dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej realizujących 
obowiązek szkolny do Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej."

Wójt Gminy Sierakowice 133 900,30 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

10 220,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Organizowanie transportu i 
opieki w czasie przewozu do 
szkół i ośrodków 
rewalidacyjno-
wychowawczych 
umożliwiających realizację 
obowiązku nauki i 
kształcenia dzieciom i 
młodzieży pn."Działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych - dowóz 
min. 5 dzieci 
niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w 
Szklanej."

Transport dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej realizujących 
obowiązek szkolny do Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej."

Wójt Gminy Linia 73 081,52 zł

4 Dożywianie wychowanków 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej

Refundacja kosztów wyżywienia 
wychowanków Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej.

Wójt Gminy Stężyca, Wójt Gminy 
Linia, Wójt Gminy Sulęczyno

1 341,60 zł

5 Dowóz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej

Refundacja kosztów dowozu 
wychowanków do  Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej.

Wójt Gminy Stężyca, Wójt Gminy 
Cewice, Wójt Gminy Sulęczyno, Wójt 
Gminy Chmielno, Wójt Gminy 
Czarna Dąbrówka, Wójt Gminy 
Przodkowo, Wójt Gminy Somonino

187 566,77 zł

6 „Eco dojrzałość – zajęcia 
edukacyjno-wychowawcze 
dla wychowanków ORW w 
Szklanej.”

promocja i popularyzacja 
edukacji ekologicznej, promocja 
i popularyzacja postaw 
odpowiedzialności i aktywności 
na rzecz ochrony i poprawy 
stanu środowiska gminy lub 
zrównoważonego 
wykorzystania jej zasobów, 
rozwój zainteresowań 
wychowanków ORW w Szklanej 
ekologią i ochroną środowiska, 
wzrost wrażliwości uczestników 
zadania na ochronę środowiska, 
edukacja w zakresie wiedzy 
ekologicznej

Wójt Gminy Sierakowice 5 000,00 zł

7 „Zdrowo nie znaczy nudno!” 
– organizacja zajęć 
rozwijających 
zainteresowania dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy 
Sierakowice.

Zmiana świadomości a wśród 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawne, roli żywienia 
w prawidłowym rozwoju, 
ruchu, realizacji pasji, zdrowego 
trybu życia.

Wójt Gminy Sierakowice 4 700,00 zł

8 „Kochamy Kaszuby” – 
wzmocnienie tożsamości 
regionalnej wychowanków 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej 
oraz ich rówieśników z 
terenu Gminy Sierakowice.

Umocnienie tożsamości 
regionalnej poprzez zapoznanie 
uczestników z tradycjami i 
wartościami Kaszub, budzenie 
miłości do miejsca 
zamieszkania, umocnienie więzi 
z regionem, zaznajomienie z 
twórcami ludowymi i 
dziedzinami ich twórczości, 
ukazanie relacji łączących 
wychowanków z ich regionem.

Wójt Gminy Sierakowice 2 500,00 zł
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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)

9 „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ- 
rehabilitacja dzieci i 
młodzieży w Ośrodku 
Rewalidacyjno – 
Wychowawczym w 
Szklanej”.

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych, dostęp do 
specjalistycznych zajęć 
rehabilitacyjnych oraz poprawa 
funkcjonowania i 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych, integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych, poprawa 
samopoczucia i wzrost 
samooceny.

Zarząd Województwa Pomorskiego 30 000,00 zł

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

1 Realizacja pilotażowego 
programu "Rehabilitacja 25 
plus"

Przeprowadzenie zajęć 
terapeutycznych: zajęcia 
usprawniające, wzmacniające i 
rozwijające słabe i mocne 
strony absolwentów ORW, 
pozwalające na utrzymanie 
dotychczas nabytych i 
wyparowanych umiejętności 
życiowych zarówno poprzez 
pracę w grupie rówieśniczej, jak 
i zindywidualizowany proces 
terapeutyczny. 
Przeprowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych: 
usprawniające dotychczasowe 
efekty sprawności fizycznej 
beneficjentów, wspierające 
ruchowo, rozwijające i 
promujące zdrowy styl życia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

120 000,00 zł

2 Nowa nadzieja - rehabilitacja 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w 
Ośrodku Rewalidacyjno - 
Wychowawczym w Szklanej" 
Zadanie zlecone w ramach 
art.36 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

Zwiększenie samodzielności i 
poprawę funkcjonowania 31 
niepełnosprawnych osób, 
spełniających kryteria grupy 
docelowej, z obszaru pięciu 
powiatów. Działania zmierzają 
do osiągnięcia przez 
beneficjentów jak najwyższego 
poziomo funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz poprawę 
jakości życia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

87 120,00 zł

3 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego od 
ich zastosowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

756,00 zł
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Stefan Czaja 
Julita Krzebietke

Adam Julke
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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

4 Mobilny wychowanek 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej

Dostawa samochodu 9-
osobowego na potrzeby 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w 
miejscowości Szklana

Starosta Kartuski 86 452,50 zł

2021-09-15
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