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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina GRYFINO

Powiat GRYFIŃSKI

Ulica UL. SZCZECIŃSKA Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość GRYFINO Kod pocztowy 74-100 Poczta GRYFINO Nr telefonu 91-415-20-14

Nr faksu 91-415-20-14 E-mail zk.gryfino@psouu.org.pl Strona www www.psouugryfino.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-01-22

2010-01-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32079923100000 6. Numer KRS 0000347182

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

Elżbieta Wiśniewska Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Jadwiga Telszewska Sekretarz zarządu Koła TAK

Wioleta Tkaczyk Skarbnik Zarządu Koła TAK

Łucja Skiba Członek Zarządu Koła 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

Janina Pińczuk Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Irena Pruszanow Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Sowa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
GRYFINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz 
wspieranie ich rodzin.Tworzenie osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w 
rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których 
korzystają. Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością 
intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między 
innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a 
także występowanie w interesie indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.Tworzenie warunków włączania dzieci, 
młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok 
normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury 
społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, 
odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, 
doradztwa i asysty. Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie 
placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w 
szczególności w zakresie rehabilitacji, terapii, rewalidacji i wychowania, 
m.in. w ramach edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności 
rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z 
idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i 
lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem 
niezbędnej opieki we wszystkich formach.  Prowadzenie na zlecenie, w 
szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków 
własnych, form nowatorskich służących realizacji celów Stowarzyszenia. 
Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną. Zachęcanie różnych osób do 
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 
warunków dla ich działalności. Współpracę z organami władzy 
samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim a 
także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych. 
Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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PSONI Koło w Gryfinie podejmuje działania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, nabywania umiejętności pełnienia różnych ról 
społecznych, zachowania się w miejscach użyteczności publicznej a przede 
wszystkim nie utracą posiadanych już umiejętności 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 w Gryfinie. Działające 
placówki to Warsztat Terapii Zajęciowej i Zespół Rehabilitacyjno- 
Terapeutyczny współfinansowane ze środków PFRON. Uczestnikami 
placówek jest młodzież i osoby dorosłe w wieku od 18 do 55 lat z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 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 
społecznej i zawodowej. Uczestnicy placówek są mieszkańcami powiatu 
gryfińskiego w tym Gminy Gryfino, Banie, Widuchowa, Stare Czarnowo. W 
okresie sprawozdawczym zrealizowano projekty współfinansowane ze 
środków samorządowych oraz PFRON. Zrealizowano projekt pn: " W 
wigilijną noc- widowisko bożonarodzeniowe", "Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną", " Obóz przetrwania", wycieczkę 
krajoznawczą. We współpracy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem 
Sportowym zrealizowano " Integracyjny festyn z udziałem osób 
niepełnosprawnych" w tym zawody pływackie oraz rozgrywki 
sportowe.We współpracy z wolontariuszami z Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra wyremontowano i oddano do użytku pomieszczenie z 
przeznaczeniem na klub terapeutyczny. Organizowano zbiórkę publiczną, 
bal charytatywny. Organizowano dla uczestników WTZ i ZR-T wyjazdy do 
kina, teatru, filharmonii, umożliwiono udział w imprezach integracyjno- 
kulturalnych oraz sportowych organizowanych przez inne jednostki.

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

PSONI Koło w Gryfinie w roku 2019 prowadziło nieodpłatną działalność statutową.Koło podejmowało działania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz działania pomocowe na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
ich rodzin. Cele Statutowe przez PSONI w Gryfinie realizowane były w okresie sprawozdawczym w ramach działania jednostek 
organizacyjnych Koła:Warsztat Terapii Zajęciowej i Zespół Rehabilitacyjno -Terapeutyczny oraz realizowało różne projekty. 
Łącznie w 2019 r.placówki te  obejmowały terapią, rehabilitacją społeczną i zawodową  45 osób  z niepełnosprawnością 
intelektualną.; WTZ - 35 osób, ZR-T - 10 osób. Działaniami objęto osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. 
Działalność WTZ w roku 2019 oparta była na planie pracy- IPR a ZR-T IPD. W zakresie rehabilitacji zawodowej kształtowane były 
umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia, czynności z zakresu życia codziennego oraz umiejętności interpersonalne. Cel 
główny funkcjonowania Zespołu Rehabilitacyjno- Terapeutycznego to usamodzielnienie 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; terapia zajęciowa, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, biblioterapia, hortiterapia, zajęcia z 
rehabilitacji ruchowej, zajęcia na basenie, hipoterapia oraz wsparcie logopedyczne i psychologiczne.. 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.
Stowarzyszenie PSONI jest pracodawcą i zatrudniało na dzień 31.12.2019r.  18 osób na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę 
zlecenie. Działalność pożytku publicznego skierowana była również na realizację zadań publicznych ogłaszanych w ramach 
konkursów m.in. " Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym", " W wigilijną noc - widowisko 
bożonarodzeniowe", "Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną", " Obóz przetrwania", wycieczka 
krajoznawcza, "Integracyjny festyn sportowy z udziałem osób niepełnosprawnych" w tym; zawody pływackie, rozgrywki 
sportowe. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. uczestnicy WTZ  mieli możliwość korzystania z wielu zajęć rozwijających 
indywidualne predyspozycje, zdolności i zainteresowania, których celem była integracja i upowszechnianie różnych form 
kultury i rekreacji oraz sportu: 
-„Wspólne Kolędowanie”, DPS Moryń.
- XVII Rajd Integracyjny „NIE IZOLUJ MNIE” w Nowielinie
-Turniej Tenisa Stołowego dla osób niepełnosprawnych w Goszkowie 
-Miasto Nauki pokaz „chemików” , WTZ Gryfino
- Integracyjne Warsztaty Kulinarne WTZ Goszków
- Bal karnawałowy w stylu lat 70-tych ŚDS Gryfino
- Przelewickie Historie „Duchy Drzew” – gra terenowa –organizowana przez organizację społeczną „ Na południe od Szczecina”   
                                 - Wystawa zdjęć z kalendarza „Gryfino 2019”pod tytułem ” Z fotografią za Pan Brat ”  - Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie  
- „Bal Walentynowy”, WTZ Goszków
- Impreza Walentynowa , WTZ Gryfino 
- „ Dookoła Brzechwy” –DPS w Nowym Czarnowie
W okresie sprawozdawczym zorganizowano bal charytatywny i przeprowadzono zbiórkę publiczną na rzecz remontu i adaptacji 
budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Podczas festynów, świąt okolicznościowych, sesji w urzędach prezentowano 
prace uczestników WTZ i ZR-T.  Podjęto współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomi Społecznej region stargardzki celem 
utworzenia Spółdzielni socjalnej.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

80

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podniesienie umiejętności obywatelskich i 
zwiększenie aktywności osób z 
niepełnosprawnością intelektualna i 
społeczności skupionej wokół nich m.in. poprzez 
realizację projektów.Stosowanie metod, 
mających na celu poprawę zaradności 
życiowej,kształtowanie samodzielności i 
umiejętności przyjętych zachowań społecznych 
oraz przygotowanie do pracy zawodowej 
poprzez trening komunikacji społecznej, trening 
umiejętności pracy w zespole i 
współodpowiedzialności za wykonywane 
zadania, trening umiejętności dbania o czystość 
na stanowisku pracy trening w zakresie 
kulinarnym i zdrowego żywienia, trening z 
zakresu obsługi sprzętu biurowego ( komputer, 
drukarka, fax,laminarka, bindownica), trening 
przygotowujący do podjęcia pracy zawodowej
(poszukiwanie i przeglądanie ofert pracy, 
rozmowy z potencjalnymi 
pracodawcami),trening czynności 
samoobsługowych(troska o higienę i wygląd 
zewnętrzny), trening ekonomiczny(planowanie 
zakupów,załatwianie różnych spraw w urzędzie), 
ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci, 
ćwiczenia z zakresu samodzielnego planowania, 
kontrolowania i wykonywania zadań, rozwijanie 
motywacji i tempa pracy. Prowadzenie 
aktywizacji zawodowej, organizowanie praktyk 
zawodowych, wizyt studyjnych w Spółdzielniach 
socjalnych, Zakładach Aktywności Zawodowej.

94.99.Z 3 702,30 zł

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

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków 
własnych różnorodnych usług m.in. w formie 
placówek oraz działalności rehabilitacyjno-
rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, 
organizowanie dowozu. Stowarzyszenie 
prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii 
Zajęciowej dla 35 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i sprzężeniami oraz Zespół 
Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla 10 osób 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 
Prowadzono szkolenia oraz organizowano 
praktyki zawodowe. Osoby niepełnosprawne 
miały możliwość korzystania z wielu zajęć 
rozwijających indywidualne predyspozycje, 
zdolności i zainteresowania, których celem była 
integracja i upowszechnianie różnych form 
kultury i rekreacji oraz sportu:Obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych połączone z wernisażem 
wystawy „ Sztuka Osób Niepełnosprawnych-
Podróże moich marzeń „ –Filharmonia im. 
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie- Obchody 
Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 2019, 
- Impreza turystyczno – integracyjna „Leśna 
Polana” 
- „Integracyjny Festyn Sportowy z udziałem osób 
niepełnosprawnych”,
- „Rozgrywki lekkoatletyczne dla 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
gryfińskiego”,W Wigilijną noc” – widowisko 
bożonarodzeniowe". Organizowany jest dowóz 
do placówek osób na wózkach inwalidzkich oraz 
z terenów wiejskich którzy maja utrudniony 
dostęp do komunikacji publicznej, osób 
niesamodzielnych.

88.99.Z 3 702,30 zł
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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) 1 033 636,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 033 636,70 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 73 998,95 zł

2.4. Z innych źródeł 8 968,55 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 681,73 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 29 853,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 920 815,40 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

920 815,40 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:

1 319,15 zł

5 479,44 zł

48 680,00 zł

18 520,36 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 10 455,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 30 535,53 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 023 181,30 zł 30 535,53 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

1 023 181,30 zł 30 535,53 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wkład własny do projektu - " Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- 
Terapeutycznym c.d."

8 000,00 zł

2 Wkład własny do projektu w Wigilijną noc - widowisko bożonarodzeniowe. 150,00 zł

3 Wkład własny do projektu " Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną", " Obóz 
przetrwania"

4 519,00 zł

4 Remont i adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 17 866,53 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)

25 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)

15,29 etatów

13 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

62 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

0,00 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)

10 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

4 osób

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 584 037,59 zł

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

584 037,59 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)

0,00 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)  

2 847,80 zł

1 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

512 672,87 zł

491 988,04 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

13 970,00 zł

- inne świadczenia 6 714,83 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71 364,72 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 584 037,59 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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

Członkowie Zarządu oraz organu kontrolującego nie 
pobierali wynagrodzenia za swoja pracę.

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 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa

PFRON/ PCPR 633 360,00 zł

2 Prowadzenie rehabilitacji w 
Zespole Rehabilitacyjno- 
Terapeutycznym c.d.

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych, 
nauka samoobsługi i zaradności 
zyciowej

PFRON 207 287,00 zł

3 Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną

Promowanie osób 
niepełnosprawnych, włączanie 
ich w nurt życia społecznego, a 
także integrowanie różnych 
środowisk.

PFRON/PCPR 2 005,20 zł

4 Obóz przetrwania Usamodzielnienie osób 
niepełnosprawnych - 
opanowywanie czynności dnia 
codziennego, organizowanie się 
w małej i większej grupie,

PFRON/PCPR 199 382,40 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

4 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

5 W wigilijna noc- widowisko 
bożonarodzeniowe

Promowanie osób 
niepełnosprawnych, włączanie 
ich w nurt życia społecznego, a 
także integrowanie różnych 
środowisk.

Powiat Gryfiński 1 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

2 PFRON Oddział Szczecin 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczecin 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Wiśniewska - przewodnicząca 
Zarządu Koła

Wioleta Tkaczyk - skarbnik Zarządu 
Koła

Data wypełnienia sprawozdania
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