
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina GRĘBÓW

Powiat TARNOBRZESKI

Ulica UL. DOLAŃSKICH Nr domu 142 Nr lokalu 

Miejscowość GRĘBÓW Kod pocztowy 39-410 Poczta GRĘBÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail ankadrozd@hotmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-04-09

2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18038219200000 6. Numer KRS 0000303263

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

Anna Drozd prezes TAK

Tomasz Kędzia wiceprezes TAK

Lucyna Wielgosz skarbnik TAK

Joanna Dul członek TAK

Anna Dec członek 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

Marcin Rąpała przewodniczący TAK

Dorota Zych wiceprzewodnicząca TAK

Alicja Kruk sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY "S.O.S."

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Ogółem działaniami zostało objęte 82 osoby fizyczne (uczniowie i podopieczni SOSW 
w Grębowie) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, którego organem prowadzącym jest 
Powiat Tarnobrzeski
2. Działania podjęte od 01 01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
Organizacja warsztatów dofinansowanych przez Powiat Tarnobrzeski „XI Spotkanie z Kuchnią” 
w SOSW w Grębowie   pod hasłem „Kuchnia naszego regionu”.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną z 6 placówek kształcenia specjalnego z 
terenu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz z innych powiatów z województwa podkarpackiego.
Została wybrana grupa wychowanków, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach przygotowujących do 
warsztatów. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności kulinarne. 
Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w pracach organizacyjnych związanych z przygotowaniem warsztatów, tj. 
pracach dekoracyjno – porządkowych, w zajęciach kulinarnych, a w przygotowaniu 
i prezentacji potraw uczestnicy warsztatów.
Realizacja zadania „Jakie diagnozowanie – takie efekty terapii”  dofinansowanego ze środków PFRON będących w 
dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Rezultaty osiągnięte podczas realizacji zadania:
- pozyskano sprzęt komputerowy do badania stóp i postawy u dzieci- 1 zestaw;
- pozyskano specjalistyczny test rozwoju Peabody Developmental Motor Scale (PDMS-2)
- zakupione zostały pomoce wspierające skuteczną rehabilitację dzieci i młodzieży z wadami stóp, problemami z 
równowagą i postawą 
- wykonana została nieodpłatna diagnoza postawy, stóp, i trudności rozwojowych w zakresie motoryki i równowagi 
dzieci z województwa podkarpackiego
- rodzice otrzymali wydruk komputerowy z dokładną diagnozą motoryczną swojego dziecka,
- ogółem wsparcie w ramach zadania uzyskało 20 osób 
- została przeprowadzona diagnoza 20 dzieci i młodzieży w wieku 0-24,
- zostały przeszkolone 4 osoby z obsługi zakupionego sprzętu,
- 15 dzieci brało udział w zajęciach rehabilitacyjnych – uzyskując wsparcie w niwelowaniu swoich trudności- odbyło 
się 60 godzin zajęć,
- 10 dzieci skorzystało z zajęć hipoterapii- odbyło się 60 zajęć hipoterapii,
- 20 rodziców uczestniczyło w nakreśleniu kierunków terapii swoich dzieci i ich potrzeb poprzez utworzenie  zestawu 
ćwiczeń domowych.   
Poprzez realizację zadania rodzice i dzieci uzyskali wiedzę nt. skutków nieprawidłowości w budowie stóp i postawy 
na całą biomechanikę dziecka i jego przyszłe trudności.  Dzieci uczestniczące w hipoterapii rozwinęły swoje 
umiejętności społeczne poprzez kontakt z koniem i jego otoczeniem.  Zakupione narzędzia diagnostyczne będą 
wykorzystywane w ramach dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia „S.O.S.” oraz SOSW w Grębowie do diagnozy i 
rehabilitacji  dzieci i młodzieży będących podopiecznymi Stowarzyszenia i Ośrodka.  Umożliwią bezpłatne, 
profesjonalne diagnozowanie i dbanie o dzieci z problemami wad stóp i nieprawidłowościami w postawie oraz 
równowadze- w lokalnym środowisku i poza nim na terenie całego województwa podkarpackiego.
W ramach działania zakupiono :
- Pakiet FreeMED MAXI (platforma sił reakcji podłoża o długości 260cm wraz z oprogramowaniem FreeSTEP 2.0 
- Akcesoria FreeMED Posture – kamera FullHD + statyw + poziomice laserowe
- Opcja freeSTEP 2.0 – Videography- wideografia; VideoSinc- synchronizacja video; Stabilometry- stabilometria
Zakupione zostały następujące pomoce: skoliometr,  elektroniczny goniometr,  żelowe maty,  sprężynujący kamień 
rzeczny, balansująca łódka,  piłka przyssawka,  rybki sensoryczne,  zręcznościowa kula Tai-Chi,  równoważnia liście.
Ponadto w ramach działalności Stowarzyszenia zakupiono pomoce, materiały i artykuły spożywczych  na zajęcia, 
nagrody konkursowe, upominki, zorganizowano występ teatru profilaktycznego.
3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej w 2021 roku.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

82

1
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

94.99.Z Tworzenie optymalnych warunków rozwoju 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Grębowie w tym: organizacja 
warsztatów dofinansowanych przez Powiat 
Tarnobrzeski „XI Spotkanie z Kuchnią” ,  zakup pomocy, 
materiałów i artykułów spożywczych  na zajęcia 
edukacyjne i pozalekcyjne organizowane w szkole i 
internacie SOSW w Grębowie, zakup nagród 
konkursowych, upominków, zorganizowanie dwóch 
występów teatru profilaktycznego, realizacja zadania 
„Jakie diagnozowanie – takie efekty terapii”.

4 119,54 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 63 754,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 760,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 52 994,42 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 9 800,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 960,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4 119,54 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

57 289,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

333,55 zł

0,00 zł

1 Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji projektu „Jakie diagnozowanie – takie 
efekty terapii!”

737,00 zł

2 Opłata za spektakle profilaktyczne. 734,40 zł

3 Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia. 1 434,51 zł

4 Zakup nagród i upominków. 1 213,63 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 48 034,42 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 57 623,23 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 131,19 zł
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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.

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)

0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

48 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

552,00 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
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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 
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)

8 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 12 300,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 300,00 zł

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

668,75 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 680,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-15 6



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

organizacji

Anna Drozd, Tomasz Kędzia, 
Lucyna Wielgosz, Joanna Dul, 

Anna Dec
Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-15
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