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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH 
RODZIN I PRZYJACIÓŁ "OGNISKO"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica FLORIAŃSKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-019 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-423-12-31

Nr faksu 12-422-96-38 E-mail 
biuro@ognisko.org.pl

Strona www www.ognisko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35014377700000 6. Numer KRS 0000122277
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Andrzej Wolski - Prezes Zarządu
Maria Orkisz - Wiceprezes
Arkadiusz Pisarek - Wiceprezes
Urszula Gurba - Sekretarz
Wacław Reczek - Skarbnik
Danuta Kazimiera Wolska - Członek
Ewa Reczek - Członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jolanta Otałęga - Członek
Andrzej Bogdan Choczewski - Członek
Antoni Zawadzki - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dla 
pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji 
w rodzinie i społeczeństwie, wszelka aktywność prowadząca do ich 
społecznej integracji. 
W szczególności celem Stowarzyszenia jest: 
-formacja: propagowanie chrześcijańskich wizji człowieka 
niepełnosprawnego, jako osoby wnoszącej szczególne wartości w 
życie społeczeństwa i Kościoła, kształtowanie wobec niej postaw 
czerpiących swą inspiracje z Ewangelii,
-integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, 
wzajemnych kontaktów 
i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, ruchami 
religijnymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, 
którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych,
-pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i 
ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: 
duchowym, emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy 
konkretnej mającej usprawnić ich życie na co dzień; inicjowanie 
działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej 
pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i 
normalizacji w społeczeństwie; inspirowanie i wspieranie nowych 
inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:
a)poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
-organizacji konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, 
kursów edukacyjno – informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, a 
także dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, 
pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc.
-organizowania pomocy instytucjonalnej dla osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności dziennych i całodobowych 
miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
-podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, 
rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej,
-wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz 
innych publikacji drukowanych i audiowizualnych poświęconych 
problematyce osób niepełnosprawnych;
-współpracy ze środkami społecznego przekazu,
-przyjmowania każdej osoby dotkniętej bezpośrednio lub pośrednio 
niepełnosprawnością celem wysłuchania i pomocy w znalezieniu 
właściwego rozwiązania trudności (doradztwo i pośrednictwo),
-gromadzenia i upowszechniania danych i informacji na temat 
zakresu potrzeb, różnorodnych służb, instytucji, niezależnych 
inicjatyw, mających na celu pomoc osobie niepełnosprawnej i jej 
rodzinie,
-inspirowania i wspierania nowych inicjatyw i form działania 
służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w 
szczególnych przypadkach pomoc finansowa w formie pośredniej 
lub bezpośredniej,
-zorganizowania i prowadzenia biblioteki gromadzącej najnowszą 
wiedzę na temat niepełnosprawności (terapia, edukacja, itp.), jak 
również propagującej chrześcijańską refleksję na temat potrzeb, 
praw, roli i wartości osób niepełnosprawnych,
b)poprzez działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
-wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz 
innych publikacji   drukowanych i audiowizualnych poświęconych 
problematyce osób niepełnosprawnych,
-organizacji konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, 
kursów edukacyjno – informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, a 
także dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, 
pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc,
-podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, 
rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej,
-sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby korzystające z działalności pożytku publicznego,
-organizowania turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych i 
innych form wypoczynku dla osób korzystających z działalności 
pożytku publicznego,
-sprzedaży przedmiotów darowizny.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
Celem Dziennych Centrów Aktywności było:
•wspieranie rozwoju osobowości osoby niepełnosprawnej,  
•podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań uczestników,
•zapewnienie udziału w zajęciach o charakterze terapeutycznym,
•poszerzanie kompetencji społecznych,
•kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku dorosłej osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie.
W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło 3 Środowiskowe Domy Samopomocy 
(w tym jeden z filią) oraz 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wsparciem objęto 
łącznie 144 osoby.  

II. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
zaburzeniami psychicznymi
W sprawozdawanym okresie były prowadzone trzy projekty z obszaru aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. Ich celem była poprawa dostępu do 
zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi poprzez 
stworzenie struktury poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego. Działania w 
projekcie realizowane były zgodnie z modelem zatrudnienia wspieranego. 
Łącznie objęto wsparciem:
- 77 osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 25 osób zatrudnionych na 
otwartym rynku pracy
- 56 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z otoczeniem.

III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy kulturalno-rekreacyjne, których 
celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością 
lokalną gminy Słomniki i Igołomia-Wawrzeńczyce oraz gmin ościennych.  Wzięło 
w nich udział około 300 osób.
W okresie czerwiec-grudzień 2011 roku funkcjonował projekt pn."Klub 
Terapeutyczny-wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin". W jego ramach 
40 dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju uzyskało wsparcie na 
płaszczyźnie społecznego i emocjonalnego rozwoju. Zajęcia w ramach trzech 
Klubów miały na celu również integrację dzieci z trudnościami z ich zdrowymi 
kolegami.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

317

20

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

I. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 
II. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i zaburzeniami psychicznymi
III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.32.C

70.30.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

I. Sprzedaż czasopisma „Światło i Cienie”
II.Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych 
przez osoby korzystające 
z działalności pożytku publicznego

Kod PKD:

Kod PKD:

22.13.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2,745,001.88 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,641,107.94 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,877.56 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 40,491.78 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,510,663.24 zł

720,467.13 zł

514,932.00 zł

394,539.00 zł

880,725.11 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 91,512.93 zł

1,560.00 zł

48,184.74 zł

39,770.59 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,997.60 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 75,456.38 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 40,491.78 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,737,704.29 zł 40,491.78 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,633,991.61 zł 40,491.78 zł

28,032.58 zł 0.00 zł

0.00 zł

54,028.17 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

21,651.93 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

40,491.78 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

77.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

60.0 etatów
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30.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

28.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

3.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

25.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

10.00 osób

e) inne osoby 15.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,706,010.93 zł

a) z tytułu umów o pracę 1,610,527.48 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 1,565,136.98 zł

nagrody

premie

45,390.50 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 95,483.45 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 95,483.45 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych brak

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie od 1996 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. 
Aleksandry 1 z Filią przy ul. Kolejowej 2 dla łącznie 36 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną - umowa z dnia 22.12.2006r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Krakowie

438,240.00 zł

2 Prowadzenie od 01.09.2004r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach 
dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie umowy z dnia 
03.01.2008r. z Gminą Słomniki, łączny okres realizacji zadania: 01.09.2004r. do 
31.12.2011r.

273,900.00 zł

3 Prowadzenie od 01.10.2003r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. 
Prądnicka 10 dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną, umowa z dnia 
31.12.2008r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, łączny okres 
realizacji zadań 01.10.2003-

164,340.00 zł

4 Utworzenie i prowadzenie od 22.10.2004r. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 
uczestników, umowa z dnia 22.10.2004r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Krakowie, umowa z dnia 12.06.2007r. z Gmina Miejską Kraków,okre srealizacji: 
22.10.2004r.-czas nie

493,200.00 zł

5 Utworzenie i prowadzenie od 12.11.2009r. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 25 
uczestników na podstawie  umowy z dnia 12.11.2009r. z Powiatem Krakowskim: 
okres realizacji zadania:  12.11.2009r. – czas nieokreślony

329,906.00 zł

6 Realizacja zadania pn. „Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i 
ich rodzin” na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2011r. z Województwem 
Małopolskim, okres realizacji: 10.06.2011r. – 09.12.2011r.

40,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie projektu „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy z dnia 
09.12.2009r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, okres realizacji zadania: 
01.01.2010 do 31.12.2011r.

528,820.24 zł

2 Prowadzenie projektu „Aktywni razem-partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób 
niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”, umowa z dnia 04.10.2011r. z 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres 
01.01.2011r.-31.03.2012r.,wartość w 2011r., 

56,738.83 zł

3 Prowadzenie projektu „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 
II” w partnerstwie z m.in. PFRON na podstawie umowy nr UDA-POKL.01.03.06-00-
057/10-00 z dnia 20.07.2011r., okres 01.06.2011-31.03.2013, wartość projektu w 
2011r, dotyczy ChSON 

167,443.40 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Zajęcie III miejsca w konkursie „Dobre praktyki EFS 2011” z tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2011” za 
projekt „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” realizowany w okresie od 1 stycznia 2010  do 31 
grudnia 2011. W ramach działań projektowych 106 osób z niepełnosprawnością intelektualną odbyło teoretyczne i 
praktyczne zajęcia z zakresu przygotowania do pracy, a 43 z nich podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Zajęcie I miejsca w kategorii „Projekty skierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku 
pracy” również za projekt „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” w II edycji konkursu "Kopalnia PO
(KL)mysłów" organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne 
"Ognisko" Sp. z o.o.

31-019 Kraków, ul. Floriańska 15 100.00 100.00

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość prowadzonej dokumentacji 
dotyczącej uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Krakowie, ul. Prądnicka 10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie

2011-02-10

2 Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i 
kwalifikacji kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Krakowie, ul. Prądnicka 10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie

2011-08-31

3 Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych 
2010r- dotyczy Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Pobiedniku Małym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krakowie

2011-10-04

4 Rozliczanie środków otrzymanych na działalność 
WTZ w Pobiedniku Małym.

Starostwo Powiatowe w Krakowie 2011-11-17

5 Stwierdzenie czy Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Krakowie, ul. Prądnicka 10, realizuje zapisy 
ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont i 
polityki ra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie

2011-12-02
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