
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organy PSONI Koło w Gryfinie 

1. Organy PSONI w Gryfinie 

1.1 Podstawowe informacje 

Nazwa stowarzyszenia i dane kontaktowe 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Gryfinie 

ul. Szczecińska33, 74-100 Gryfino        

Tel./Fax: (91) 415 2014                                         

email:zk.gryfino@psouu.org.pl                             

www: http://www.psouugryfino.org.pl 

Dane identyfikacyjne 

Osobowość prawna: od 22.01.2010r. 

Organizacja pożytku publicznego: od 22.01.2010r. 

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń: KRS 0000347182                                         

Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON – 320799231                                                              

Numer Identyfikacyjny Podatkowy: NIP – 858-16-44-110 

Krótka charakterystyka organizacji 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, 

dalej zwane PSONI w Gryfinie, jest jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie. Koło jako ruch rodziców osób 

z upośledzeniem umysłowym działa od 1999r. Funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w 

Warszawie. PSONI Gryfino jest organizacją niedochodową i samopomocową. Od 2010r. 

PSOUU/PSONI Koło w Gryfinie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów. 

Terenem działania jest Gmina i Powiat Gryfino. 

Cel działalności Stowarzyszenia 

• Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich 

ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin; 

• Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia 

społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia; 

• Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w 

zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej; 

• Prowadzenie różnych form pomocy a w szczególności prowadzenie 

placówek dziennego pobytu i klubu zainteresowań; 

• Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania o 

swoich sprawach zarówno rodzinnych jak i w placówkach oraz formach wsparcia 

z których korzystają 
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• Prowadzenie terapii w kulturze i rekreacji w integracji w otwartym środowisku; 

• Współpraca z innymi organizacjami; 

• Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 

1.2 Zarząd PSONI w Gryfinie 

 

1.3 Organ kontroli PSONI Gryfino 

 

1.4 Elektor PSONI w Gryfinie 

Przedstawicielem Koła w Zgromadzeniu Elektorów, w Najwyższej Władzy Stowarzyszenia, 

jest Elżbieta Wiśniewska. 

Członkowie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektor Koła z tytułu pełnienia 

funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd PSONI w Gryfinie działał w składzie: 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Data wyboru do 

Zarządu Koła 

1. Wiśniewska Elżbieta Przewodnicząca Zarządu Koła 2007r. 

2. Telszewska Jadwiga Sekretarz 2007r. 

3. Tkaczyk Wioleta Skarbnik 2009r. 

4. Skiba Łucja Członek 2007r. 
 

Organ kontroli PSONI w Gryfinie stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie 

sprawozdawczym działała w składzie: 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja 
Data wyboru do 

Komisji 

Rewizyjnej 

1. Sikorska Elżbieta Przewodnicząca 2017r. 

2. Pruszanow Irena Sekretarz 2014r. 

3. Polaszczyk Antoni Członek 2017r. 
 



Statutowa działalność organizacyjna 

2. Statutowa działalność organizacyjna 

2.1 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła. 

W dniu 12.06.2018r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSONI 

Koło w Gryfinie, na którym zatwierdzone zostały Sprawozdania Finansowe i Merytoryczne z 

działalności PSONI Koło w Gryfinie za rok 2017 oraz Sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej. 

2.2 Posiedzenia Zarządu Koła 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Koła, na których podjęto 81 

uchwał. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyła Komisja Rewizyjna, księgowa Koła oraz w 

zależności od potrzeb kierownicy placówek PSONI Koło w Gryfinie. Na posiedzeniach 

Zarządu Koła omawiano sprawy związane z realizacją misji i programu Koła oraz zagadnienia 

wynikające z bieżącego funkcjonowania placówek w tym zatrudnianie i zwalnianie 

pracowników. 

 

 

2.4 Kontakty 

Pisma zewnętrzne wysłane i otrzymane: 

• wychodzących pism - 94 

• przychodzących pism - 361 
 
 
Stowarzyszenie wysyłało i otrzywywało wiadomości  drogą elektroniczną na adres mailowy 
zk.gryfino@psouu.org.pl 
 

 

2.5 Podjęte Uchwały w 2018r. 

2.3 Obecność na posiedzeniach Członków Zarządu Koła 
   

1. Wiśniewska Elżbieta Przewodniczący 11/11 

2. Telszewska Jadwiga Sekretarz Koła 11/11 

3. Tkaczyk Wioleta Skarbnik Koła 11/11 

4. Skiba Łucja Członek Koła 11/11 
 

Obecność Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach Zarządu 

1. Sikorska Elżbieta Przewodnicząca 2/2 

2. Pruszanow Irena Sekretarz 2/2 

3. Polaszczyk Antoni Członek 2/2 
 



 

 

 

 

 
 

 

Numer Uchwały 
W sprawie 

Uchwała Nr 1,2,34,35,64,65,66,67 przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia 
Uchwała Nr 3,4,5,37 zawarcia  umowy o pracę 

Uchwała Nr 6 wysłania zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego samochodu 

minivan przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

Uchwała Nr 7 powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia złożonych ofert na 

dostawę fabrycznie nowego samochodu minivan przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych oraz odbioru fabrycznie nowego 

samochodu 

 

Uchwała Nr 8,9,26,31,32,38,47,48 
63,75 przyznania premii pracownikom WTZ 
Uchwała Nr 10 przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

 Uchwała Nr 11 przyjęcia sprawozdania merytorycznego Koła za 2017 rok. 

 

 

Uchwała Nr 12,13,14 wprowadzenia aneksu do umowy o pracę   
Uchwała Nr 
15,16,17,18,19,20,21,27,60,61 zawarcia umowy zlecenie 

Uchwała Nr 22 ustalenia przerwy urlopowej 

Uchwała Nr 23 wyłonienia wykonawcy do położenia polbruku przy budynku PSONI 

Uchwała Nr 24 powołanie komisji do odbioru robót budowlanych 
Uchwała Nr 25 

ustalenia dni wolnych od pracy w WTZ 

Uchwała Nr 
26A,28,29,40,41,50,55 

zatrudnienia na umowę o pracę 

Uchwała Nr 30 zatwierdzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Polskim 

Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Gryfinie 

 Uchwała Nr 33 likwidacji ogrodzenia na działce 66/1 przy ul. Szczecińskiej 33 w 

Gryfinie. 

 

 

Uchwała Nr 36,68,69,70 Skreślenia z listy  członków Koła PSONI w Gryfinie 

Uchwała Nr 39,77 wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia 

roboczego 

 

 

Uchwała Nr 42 wypłaty świadczenia urlopowego pracownikom WTZ 

 

 

Uchwała Nr 43,71,76 skreślenia z listy uczestników WTZ 

 Uchwała Nr 44,72,73,74 przyjęcia z listy oczekujących  na uczestnika WTZ   

 Uchwała Nr 45 ogłoszenia zapytania o cenę na rozbudowę, dostawę i uruchomienie 
systemu minitoringu ochrony przeciwpożarowej 

Uchwała Nr 46 zlecenia położenia wykładziny PCV na I piętrze w budynku PSONI 

Uchwała Nr 49 przyjęcia planu finansowego działalności WTZ na 2018r. ( wzrost 

algorytmu na uczestnika) 

 Uchwała Nr 51 zlecenia wykonania ścianek systemowych do WC na I piętrze w 

budynku PSONI 

Uchwała Nr 52 przyjęcia planu finansowego działalności WTZ na 2019r. 

 Uchwała Nr 53 przyznania wyrównania wynagrodzeń za miesiąc lipiec, sierpień, 

wrzesień 2018r. 

 

 

Uchwała Nr 54 zwiększenia wynagrodzenia pracownikom WTZ 2018r. 

 



 

 

2.6 Stan organizacyjny PSONI w Gryfinie 

Na dzień 31.12.2018. zarejestrowanych było 65 członków 

 

 

W roku 2018 przyjęto 8 nowych członków. Z różnych powodów 4 osoby zostały skreślone z 

listy członków (m.in. zakończenie rehabilitacji, zgon). 

Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych obowiązków jest 

uiszczenie składek członkowskich za dany rok. W 2018r. wysokość składki wynosiła 

84zł/rok, dla drugiej osoby 8,40 zł/rok. Wartość rocznych składek za 2018 rok przy 100%  

ściągalności wyniosła 2876,30 zł, z czego 1438,15 zł to kwota składek przelana do Zarządu  

Głównego PSONI w Warszawie. 

 
2.7 Liczba osób niepełnosprawnych korzystająca z usług oferowanych przez Koło PSONI w 
Gryfinie 

 

Lp. Rodzaj 

placówki 

Główne źródła 

finansowania 
Umiarkowany Znaczny Łącznie 

M K M K 

1. 
WTZ PFRON, POWIAT,  

4 
      
3 

 
20 

 
8 

 
35 

      2. ZR-T PFRON,KOŁO  
1 

 
0 

 
7 

 
2 

 
10 

Uchwała Nr 56 zaliczenia wydatków na nabycie  środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

 

Uchwała Nr 57,58 udzielenia kary upomnienia 

Uchwała Nr 59 zarządzenia dot. rozliczenia zużycia paliwa w samochodach  

Uchwała Nr 62 udzielenia urlopu bezpłatnego 
Uchwała Nr 78 skreślenia z uczestnictwa w projekcie  „ Prowadzenie rehabilitacji 

w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.” 
Uchwala Nr 79 przyjęcia na uczestnika  projektu  „ Prowadzenie rehabilitacji w 

Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.” 
Uchwala Nr 80 wdrażania dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa danych 

osobowych w Stowarzyszeniu. 

 

 

Łącznie, w 

tym: 

Rodzice Osoby z 

niepełnosprawnością 

intelektualną, które 

ukończyły 18 rok życia 

łącznie, w tym 

Pracownicy zatrudnieni 

w PSONI, nie będący 

rodzinnie powiązani z 

osobą niepełnosprawną 

łącznie 

Inni 

łącznie 

65 39 23 3 0 
 

 



 

 

 

2.8 Personel zatrudniony w placówkach 

 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r : 21 osób                               

Rozwiązanie umowy o pracę : 2 osoby 

WTZ                                                                                                   

Instruktor terapii zajęciowej – 7 osób                                                   

Psycholog – 1 osoba                                                                           

Rehabilitant – 1 osoba                                                                              

Kierowca –  2 osoby                                                                              

Pracownik gospodarczy – 1 osoba                                                    

Księgowy Koła – 1 osoba                                                                         

Kasjer – 1 osoba                                                                                         

Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 osoba                                            

Kierownik – 1 osoba    

ZR-T                                                                                                    

Kierownik/ instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba                                

Instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba                                                                                     

Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 osoba                                        

Logopeda – 1 osoba                                                                            

Rehabilitant – 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Rodzaj 

placówki 

Ogółem W 

przeliczeniu 

na pełne 

etaty 

W ramach 

umów 

cywilno-praw 

nych 

Poniżej 

25 lat 

W 

wieku 

26-40 

W 

wieku 

41-60 

Powyżej 

60 lat M K 

1. WTZ 3 13       12,363 0 1 8 6 1 

2. ZR-T 1 8              2,0 7 0 2            4 3 



 

2.9 Szkolenia pracowników placówek PSONI Koło Gryfino w 2018r. 
 

 
 

Lp. Rodzaj wydarzenia Udział przedstawicieli Koła 

1. „Tworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności 

zawodowej”. 

Przewodnicząca Koła, 
Kierownik WTZ 

2. 
Spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej o 

charakterze reintegracyjnym 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 
 
Zgromadzenie Elektorów, 07.06.2018r., Warszawa 

Kierownik WTZ 

3. Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy systemu 

wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z 

udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Kierownik WTZ 
4. Wizyta studyjna - Spółdzielnie Socjalne  

-sklep charytatywny- Fundacja Społecznie Bezpieczni  

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Gdańska 

Spółdzielnia Socjalna - Parking Społecznie 

Odpowiedzialny  

Instruktorzy terapii zajęciowej 

5. Korzyści i specyfika zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. 

Kierownik WTZ 

6. „ Programy, fundusze i lokalny system wsparcia 

organizacji pozarządowych w regionie 

stargardzkim 

Instruktorzy  terapii zajęciowej 

7. RODO - organizacji pozarządowej Pracownicy WTZ/ZR-T/ Zarząd 

 



 

Działalność Statutowa Koło PSONI w Gryfinie 

3. Działalność Statutowa PSONI Koło w Gryfinie 
 
PSONI Koło w Gryfinie podejmuje działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz działania pomocowe na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 

rodzin. Cele Statutowe PSONI Koło w Gryfinie realizowane były w okresie 

sprawozdawczym w ramach działania jednostek organizacyjnych Koła oraz projektów 

realizowanych przez PSONI Koło w Gryfinie. 

3.1 Placówki PSONI Koło w Gryfinie 
 

Uczestnikami placówek PSONI Koło w Gryfinie jest młodzież i osoby dorosłe w wieku od 18 

do 55 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, wraz z 

współistniejącymi schorzeniami. Sprzężenia stanowią przyczynę ograniczeń w 

funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. W placówkach uzyskują oni daleko idącą pomoc 

i opiekę, są adresatami rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnicy placówek są 

mieszkańcami Powiatu i Gminy Gryfino. 

3.1.1 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) funkcjonuje od sierpnia 1996r., działa na podstawie art. 

46 ust. 1 p. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w 

warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku oparta była na planie pracy. W 

zakresie rehabilitacji zawodowej kształtowane były umiejętności niezbędne do podjęcia 

zatrudnienia, czynności z zakresu życia codziennego oraz umiejętności interpersonalne. 

W 2018r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej działało siedem pracowni dla 35 beneficjentów tj.: 

∙ Poligraficznej z elementami doradztwa zawodowego                                                                          

∙ Plastyczno – rękodzielniczej                                                                                                   

∙ Gospodarstwa domowego i ogrodnictwa                                                                                 

∙ Fotograficzno – komputerowej                                                                                      

∙ Krawieckiej                                                                                                                      

∙ Stolarsko – dekoratorskiej                                                                                                             

∙ Technik różnych 

W 2018r. ośmiu uczestników opuściło WTZ. Przyczyną opuszczenia 6 osób WTZ była 

pisemna rezygnacja z uczestnictwa celem podjęcia pracy w Powiatowym Zakładzie 

Aktywności Zawodowej. Jeden zgon uczestnika, oraz skreślenie jednej osoby ze względu na 

bardzo zły stan zdrowia i przedłużającą się hospitalizację.  

W ramach rehabilitacji zawodowej zostały podjęte działania mające na celu aktywizację 

zawodową uczestników WTZ. 

  12 uczestników zostało zarejestrowanych w PUP jako osoby poszukujące pracy. Ośmiu      

uczestników brało udział w projekcie realizowanym przez PCPR pn. „Niepełnosprawni w  

pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej” zakończonych stażem zawodowym  i 

podjęciem pracy przez 6 osób niepełnosprawnych. 

     W ramach  działań WTZ osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach kulturalno-



 

artystycznych, sportowych oraz wyjazdach rekreacyjnych i treningowych. Efektem uczestników 

WTZ było zwiększenie zdolności wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności 

interpersonalnych, uspołecznienia i umiejętności współpracy w grupie. 

-„Wspólne Kolędowanie”, DPS Moryń.                                                                                                               

- „Bal karnawałowy – Niepotrzebne nam Rio!”, 13 Muz Szczecin.                                                                             

- „V Warsztaty Modelarskie”, Uniwersytet Szczeciński                                                                                 

- „Walentynki 2018”, 13 Muz Szczecin.                                                                                                             

- Wyjazd do kina na film „Cudowny chłopak”, Szczecin.                                                                                 

- Spotkanie Integracyjne, 13 Muz Szczecin.                                                                                                      

- Śniadanie Wielkanocne, WTZ Gryfino.                                                                                                             

- Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2018,                                                   

- Impreza turystyczno – integracyjna „Leśna Polana” Zespół Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie.                                                                                                                                                            

- „Integracyjny Festyn Sportowy z udziałem osób niepełnosprawnych”, CW Laguna,                         

Stadion Miejski w Gryfinie.                                                                                                                                                      

- „Rozgrywki lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego”, 

WTZ Goszków.                                                                                                                                                            

- Uroczyste otwarcie ogrodu hortiterapeutycznego na placu PSONI                                                                       

- Wycieczka turystyczno – rekreacyjna do Pobierowa 3-7 września.                                                                    

- Gala Laureatów „XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Niepodległa bez Barier”, 

siedziba PFRON, Szczecin.                                                                                                                                      

- XV Rajd Integracyjny „Puszcza Wkrzańska”, Police PSONI.                                                                                     

- Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi – Ziemia nasza planeta matka”, OSiR Gryfino.                                     

- „IX Powiatowa Olimpiada Integracyjna o Puchar Starosty Gryfińskiego”, WTZ Goszków.                             

- „XVIII Powiatowa Prezentacja Życia Twórczego Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół”, 35 

lecie DPS w Nowym Czarnowie, GDK Gryfino                                                                                                        

- Zabawa Andrzejkowa, Klub w Baniach.                                                                                                               

- Spotkanie Wigilijne, WTZ Gryfino. 

3.1.2 Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny 
 

 Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny w Gryfinie to placówka wsparcia dziennego dla 10 

dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i                      

umiarkowanym, pochodzących z terenu powiatu gryfińskiego. 

Cel główny funkcjonowania ZR-T to usamodzielnianie oraz aktywizacja życiowa i społeczna 

podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie 

potencjału lokalnej społeczności. 

Zadania realizowane były poprzez różnorodne formy zajęć dostosowane do indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczestników. 

Niezwykle ważnym elementem było podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia 

samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie manualne, pokonywanie 

barier psychicznych i społecznych. Nauka samoobsługi i zaradności życiowej to zajęcia grupowe, 

podczas których uczestnicy ćwiczyli umiejętność porozumiewania się ze sobą, współpracy w grupie, 

rozwiązywania konfliktów. Forma zajęć dostosowana była do możliwości uczestników - od zajęć o 

charakterze zabawowym, po trening kompetencyjny. Odbywały się również zajęcia logopedyczne, 

psychologiczne, rehabilitacja ruchowa oraz hipoterapia. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się 

zajęcia na basenie które miały duży wpływ na poprawę kondycji fizycznej, kształtowanie właściwej 

postawy. Beneficjenci poczynili bardzo duże postępy w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego. 

Funkcjonowanie ZR-T głównie ze środków pochodzących z PFRON w ramach projektu „ 

prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d. „ 

 



 

4. Realizacja projektów, grantów, spotkań,  imprez integracyjnych 

 

4.1 Bal Charytatywny  

 
Zorganizowano pod honorowym patronatem starosty gryfińskiego   Bal Charytatywny  wraz z Lions Club 

„Wodnik” Gryfino. Srodki finansowe zebrane podczas balu zostały przeznaczone na remont i adaptację 

budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.  

 

4.2 Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Realizacja imprezy  polegała na zorganizowaniu przemarszu ulicami pochodu oraz pikniku  na 

placu przy budynku PSONI. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 

jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na jednostkową różnorodność osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Przy okazji majowych obchodów Stowarzyszenie stara się zaprezentować osoby z 

niepełnosprawnością jako ludzi pełnych talentów, wyjątkowych, niedefiniowanych przez 

trudności, z którymi muszą się mierzyć. Organizowana impreza daje również dobrą okazję by 

zwrócić uwagę na bariery fizyczne, komunikacyjne, prawne, edukacyjne i społeczne, jakie 

napotykają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nadal bolesnym tematem jest kwestia 

dyskryminacji, z którą walka stoi w centrum Dnia Godności.   

4.3 Odbiór nowego busa 

W kwietniu 2018r Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie wzbogacił się o nowego busa do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym osób poruszających się  na wózkach inwalidzkich, uczestników WTZ.           

Dodatkowy bus umożliwił sprawniejsze funkcjonowanie i dotarcie tych osób na zajęcia warsztatowe, 

uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych poza terenem miasta Gryfino.                                                                         

Uroczyste przekazanie pojazdu miało miejsce przy siedzibie Stowarzyszenia PSONI przy ul. 

Szczecińskiej 33 w Gryfinie. Srebrny bus został przekazany do użytku warsztatowi w obecności 

podopiecznych oraz zaproszonych gości i załogi WTZ.     

            4.4  Festyn Integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych 

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie wraz z 

Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowało Festyn Integracyjny z udziałem osób 

niepełnosprawnych. Impreza współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.                        

W zawodach wzieło udział kilkadziesiąt drużyn z całego województwa m.in. placówki działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych ze Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Polic, Goszkowa, Nowielina, Pyrzyc, 

Dębców, Nowego Czarnowa, Gryfina, Szczecina. Festyn podzielony był na dwa bloki; zawody pływackie 

które odbyły się na basenie w Centrum Wodnym „ Laguna” w Gryfinie oraz rozgrywki sportowe, których 

konkurencje przeprowadzono na płycie głównego boiska na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

 

 

 

 



 

4.5 „Z Fotografią za Pan Brat”                                                                                                   

realizacja projektu współfinansowanego ze środków Gminy Gryfino. 

Poznanie przez uczestników projektu (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) zasad sztuki 

fotografowania i filmowania poprzez organizację warsztatów wideofotograficznych. Organizacja 

warsztatów wideofotograficznych pokazała osobom niepełnosprawnym jak poza oglądaniem 

telewizji, korzystaniem z komputera można atrakcyjnie spędzić czas wolny. W ramach projektu 

zaprojektowano i wydrukowano kalendarze na 2019r. z uwzględnieniem wykonanych przez 

osoby  niepełnosprawne fotografii  obiektów miasta Gryfino.                                             

Wywołano zdjęcia na których modelami byli sami beneficjenci  projektu na tle licznych 

zabytków Gryfina. Fotografie oprawiono w ramy i wystawiono w Urzędzie Miasta i  Gminy,  

Starostwie Powiatowym oraz zorganizowano wernisaż w Centrum   Informacji Turystycznej w 

Gryfinie. 

4.6 „Rozwijamy swój potencjał” Społecznik 2018. 

 „Rozwijamy swój potencjał” to projekt o charakterze informacyjno- sportowo-integracyjnym, 

mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców  gminy Gryfino.  

Projekt był wspólną inicjatywą lokalnego środowiska i organizacji pozarządowej PSONI, co 

miało wpływ na poczucie wspólnoty lokalnej. Projekt  zorganizowany był w oparciu o 2 

komponenty: informacyjny oraz integracyjny. Informacyjny- to wydarzenia warsztatowe, 

edukacyjne i kulturalne które sprzyjały nawiązaniu więzi społecznych, spersonalizowaniu 

kontaktów pomiędzy mieszkańcami  i wzrost wzajemnego zaufania. W ramach komponentu 

integracyjnego zorganizowano - Nordic Wal king, rajd rowerowy oraz na zakończenie projektu 

festyn rekreacyjno- sportowy. 

4.7 Uroczyste otwarcie ogrodu hortiterapeutycznego 

Zespół wolontariacki działający w Oddziale Zespołu Elektrowni Dolna Odra na czele którego stoi liderka 

Iwona Szostak w ramach V programu wolontariatu pracowniczego PGE "Pomagamy" przy wsparciu 

wielu sponsorów utworzyło dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Gryfinie ogród hipoterapeutyczny, który nie tylko będzie 

służył do odpoczynku, lecz z samego założenia ma nie tylko cieszyć, ale także leczyć. I w rzeczywistości 

praca w ogrodzie, spożywanie w nim posiłków, zabawa, podziwianie natury (nawet częściowo 

kontrolowanej) i pięknych widoków pomagają zwalczyć stres a także zwiększają efektywność 

prowadzonej terapii. 

4.8 Integracyjne spotkanie Wigilijno-opłatkowe 

Spotkanie wigilijno-opłatkowe osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało 

zorganizowane przed Świętami Bożego Narodzenia  przy czynnym współudziale osób 

niepełnosprawnych w siedzibie PSONI Gryfino. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

władz samorządowych.  Zgodnie z tradycją złożono życzenia dzieląc się opłatkiem. W trakcie 

spotkania nie zabrakło świątecznej atmosfery, wspólnie śpiewanych kolęd. Efektem spotkania 

wigilijno- opłatkowego było kultywowanie tradycji, zaprezentowanie i przybliżenie dorobku, 

umiejętności osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

W związku z rocznicą 25 lecia powstania naszego Koła pracownicy wraz z uczestnikami 

przygotowali podziękowania Zarządowi Koła za wkład w rozwój Stowarzyszenia.  

 
 

5. Transport 

PSONI Koło w Gryfinie posiada własną bazę transportową zapewniającą dowóz osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie do placówek Koła. Transport odbywa się 2 samochodami: Opel 

VIVARO ZGR FF83, ZGR 01H6 

 



 

 

6. Remont budynku 

      Prace wykonane na I piętrze budynku i placu przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie 

1. Położenie polbruku – 18 500,00 zł. 

2. Montaż drzwi  - 14 000,00 zł. 

3. Montaż systemu monitoringu ochrony przecipożarowej 5 200,50 zł. 

4. Położenie wykładziny PCV na części podłogi – 10 381, 82 zł. 

5. Wykonanie i montaż ścianek systemowych do sanitariatów – 4 300,08 zł.  

6. Montaż balkoników – 4 440, 30 zł. 

Koszt zakupu materiałów budowlanych przez Koło – 11 100 ,00 zł. 

Łączny koszt prac – 67 922,70 zł. 

W ramach wolontariatu PGE oraz pracy społecznej rodziców uczestników WTZ wykonano 

ogrodzenie wraz z bramą wjazdową wokół placu na działce 66/1. Oraz zagospodarowano 

plac na ogród hortiterapeutyczny. 

7. Kontrole 

Za okres sprawozdawczy w PSONI Koło w Gryfinie przeprowadzone zostały następujące 

kontrole: 

• Kontrola Sanepidu – bez zaleceń 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przeprowadzono kontrolę z 

działalności merytorycznej i finansowej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło 

w Gryfinie za rok 2018. Kontrola nie stwierdziła istotnych uchybień i nieprawidłowości i 

oceniła pozytywnie funkcjonowanie WTZ w Gryfinie - brak zaleceń pokontrolnych. 

 

• Monitoring realizacji projektu „ Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno-  

     Terapeutycznym przez PFRON 

 

8. Współpraca z władzami samorządowymi i innymi organizacjami 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 

współpracuje z Kołami PSONI: w Szczecinie, w Stargardzie, Policach, w Kamieniu 

Pomorskim, Kołobrzegu, WTZ Szczecin Płonia, WTZ Goszków, DPS w Nowym Czarnowie, 

Dębcach, Moryniu i Trzcińsku Zdroju oraz z wieloma organizacjami działającymi na terenie 

naszego miasta, m.in. ŚDS, Stowarzyszenie Most, Senior Wigor.                                                  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 

współpracuje z władzami samorządowymi, m.in.: 

• Urząd Miasta i Gminy Gryfino; 

• Starostwo Powiatowe w Gryfinie; 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie; 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; 

• Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie; 

• Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie; 

• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; 

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddz. Zachodniopomorski 

w Szczecinie.



 

Finanse PSONI w Gryfinie 

9. Finanse PSONI Koło w Gryfinie 

9.1 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł 

Wyszczególnienie 
Przychody za rok obrotowy 2018 

Kwota w zł 

Przychody działalności statutowej 1 049 347,51 

Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 1 049 347,51 

A. Subwencje 0,00 

B. Dotacje 953 560,09 

1. Budżet Powiatu Gryfino - WTZ 64 540,00 
3. Powiat Gryfino - (Środki PFRON) 80.000,00 

4. PFRON - WTZ 580 860,00 

5. PFRON – ZR-T 199 060,09 

6. Gmina Gryfino ( grant) 10 000,00 

        7.Pomorze Zachodnie 3 000,00 

        8.Gmina Banie 5 000,00 

        9.Gmina Gryfino ( zakup samochodu) 10 000,00 

       10.Wolontariat PGE 1 100,00 

C. Inne przychody 85 954,41 

1. Składki członkowskie 2 424,80 

2. 1 % podatku z tytułu opp 28 380,25 

3. Zbiórka publiczna 19 962,19 

4. Darowizny 30 433,17 

w tym: 
 

• od osób fizycznych 8 421,14 

• od osób prawnych 2 340,63 

•od podmiotów prow. działal. gospod. 19 671,40 

5. Pozostałe przychody- wkład osobowy 4 754,00 
 

 



 

 
 

          
         Różnica pomiędzy dochodami i kosztami za miniony rok obrotowy zamknęła się nadwyżką kosztami      
         nad dochodami w wysokości 18 591, 57 złotych. 
 
        Środki pieniężne własne Koła do wykorzystania w roku 2019 i ewentualnie w latach nastepnych –  
        22 737,83 zł. 
  
 
       9.4 Rozliczenie 1 % 

 

W 2018r. uzyskaliśmy kwotę 28 380,25 zł. Pozyskaną kwotę przeznaczono na uzupełnienie wkład 

własnegp do zakup samochodu Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych Remont i adaptacja 

budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych Wkład własny do realizowanych projektów 

 
 

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie: 351,53 zł 
 
 

      Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli Stowarzyszenie w ramach 

akcji 1 %. Serdeczne podziękowania kierujemy również do zaangażowanych 

członków Koła i ich rodzin, którzy przyczynili się do rozpropagowania akcji 1 % wśród swoich 

najbliższych i znajomych. 

 

 

Struktura kosztów wg ich źródeł 
 

Wyszczególnienie Koszty za rok obrotowy 2018 
Kwota w zł 

Koszty ogółem poniesione w 2018r.                                  1 067 939,08 
Koszty na realizację celów statutowych działalności 
nieodpłatnej 

854 251,36 
1. Koszty prowadzenia WTZ                                    647 838,63                    
2.  Koszty prowadzenia ZRT                                     191 646,81           

191 646,81       191 646,81 3. Koszty realizacji umowy z Gminą Gryfino                                        11 620,00 
4. Podatki i opłaty                                          1 017,60 
5. Wynagrodzenia (etaty) 1.014.663,06 
6. Wynagrodzenia (zlecenia i dzieło)  
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
8. Pozostałe koszty  

Koszty ogólnoadministracyjne 213 687,72 
1.Amortyzacja                                       190 285,72 

2. Usługi obce 22 384,40 
3. Podatki i opłaty 1 017,60 

4. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej  
 

Struktura kosztów statutowych wg miejsca ich powstania 
Wyszczególnienie Koszty za rok obrotowy 2018 

Kwota w zł 

Koszty na realizację celów statutowych ogółem                             854 251,36 

Koszty na realizację celów statutowych 
działalność 

nieodpłatna 

działalność 

odpłatna 
Razem    854 251,36 0,00 
1. Warsztat Terapii Zajęciowej 

 
 

     647 838,63 0,00 
2. Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny        191 646,81 0,00 
3.  Realizacja umów z  Gmina Gryfino, Urząd Marszałkowski 

 
 
Marszałkowski 

         14 765,92 0,00 
 



 

 
 

 

         Sprawozdanie niniejsze zostało przedstawione na zebraniu Zarządu Koła PSONI w      

dniu16.05.2019r.i przyjęte uchwałą nr 24/19 

       Elżbieta Wiśniewska                        ………………………………… 

 

       Jadwiga Telszewska                         …………………………………… 

 

                  Wioleta Tkaczyk                                  ……………………………………. 

 

                   Łucja Skiba                                       ………………………………………. 

 

Sprawozdanie niniejsze zostało przedstawione na: 

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym PSONI Koło w Gryfinie 

dnia 31.05.2019r. i przyjęte Uchwałą Nr ………… 


