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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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. SŁUPSK

Powiat M. SŁUPSK

Ulica DŁUGOSZA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość SŁUPSK Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 598481078

Nr faksu 598481078 E-mail koladek@wp.pl Strona www psoni-slupsk.usermd.net

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-11-12

2010-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22090428600000 6. Numer KRS 0000341640

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

Grażyna Toporowska Członek Zarządu Koła TAK

Elżbieta Komorowska Sekretarz Zarządu Koła TAK

Ewa Lipiec Skarbnik Zarządu Koła TAK

Danuta Gierek Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Dorota Szefler Przewodniczącą  
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

Aleksandra Świątek -
Brzezińska

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Koła

TAK

Gołgowska Regina Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Koła

TAK

Krystyna Kiempa Członek Komisji 
Rewizyjnej Koła

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
SŁUPSKU
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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 warun-ków prze-strzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie-
ranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Stowarzyszenie realizuje przez (art.5 Statutu):Inicjowanie i 
występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące 
przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i zaspokajanie ich po-trzeb w zakresie opieki medycznej, 
rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i ustawicznego, pracy, 
miesz-kalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in-
tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, 
niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy 
prawnej.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie-kunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.Inicjowanie i występowanie z 
wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i 
dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, przebywającym w 
placówkach opieki całkowitej, sprzyjających warunków rozwoju, godnego 
życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to 
możliwe oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka.Tworzenie 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną warun--ków 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 imie-niu, mię-dzy innymi poprzez doradztwo, 
szkolenie, asystowa-nie 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, odpowied-niego 
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 
wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, a także 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 dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu (m. in. w formie asystenta osobistego), 
różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, 
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaga-nego na otwartym rynku pracy, a także edukacji 
ustawicznej.Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy 
rodzinom, a w szczególności:grup samopomocowych,grup wsparcia,usług 
wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z 
niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych,placówek stałego i czasowego pobytu,informacji, doradztwa, 
poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i 
wypadków, itp.Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów 
rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form 
nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów 
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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 cha-rakterze wolontariuszy oraz two-rzenie 
warunków dla ich działalności.
Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem Katolic-kim i innymi związkami wyzna-nio-
wymi, a także placówkami, w tym naukowymi i oso-bami fizycz-nymi dla 
realizacji celów statutowych.Działalność ekspercką i inspirowanie badań 
naukowych w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej oraz 
współdziałanie w ich prowa-dzeniu, a także przyczy-nianie się do 
stosowania wyników badań w prak-tyce i i inne określone art.5 Statutu 
PSONI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



W roku 2019 Stowarzyszenie  prowadziło dwa ośrodki wsparcia na terenie miasta Słupska :Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Słupsku, ul Długosza 22 i ul. Długosza 23/1 oraz II Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku ,ul. Obrońców Wybrzeża 4.
           Do warsztatu terapii zajęciowej uczęszczały  44 dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie o stopniu 
niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym . Zajęcia w placówce odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
7.00 do 15.00. Warsztat realizował  zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i 
poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego ,samodzielnego i aktywnego 
życia –na miarę indywidualnych możliwości .Realizacja w/w celów odbywała się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie 
umiejętności wykonywania czynności życia społecznego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku 
społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów ,decydowania o 
swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu ,a także poprawę kondycji psychicznej i ruchowej, 
rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie psychofizycznych sprawności 
niezbędnych w pracy,
Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych w WTZ umożliwi uczestnikom podjęcie pracy w 
zakładzie aktywności zawodowej, w zakładach pracy chronionej ,na otwartym rynku pracy  lub innej pracy zarobkowej. 
             Drugim ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie jest II Środowiskowy Dom Samopomocy typu 
A,B,C i D w Słupsku. Zajęcia w placówce odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 Do tej placówki 
uczęszczało 30 osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami
 (  niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznymi ,mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa ,choroby psychiczne, 
spektrum autyzmu, niedosłuch ,ślepota itp.  ).
Zadaniem II ŚDS było  udzielanie (w formie usług specjalistycznych) pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, które ze 
względu na niepełnosprawność spowodowaną przewlekłą chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym i sprzężeniami 
oraz spektrum autyzmu wymagały  częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.  Ośrodek był dla 
osób z głębokim stopniem  niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniami oraz  z innymi wadami rozwojowymi i 
zaburzeniami neurologicznymi ,a także dla osób cierpiących na przewlekłe i nawracające choroby psychotyczne i afektywne.  
Dom świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych dla osób 
niepełnosprawnych,. Polegały one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, dostosowane były do indywidualnych potrzeb tych osób. Dom zapewniał 
osobom  niepełnosprawnym następujące rodzaje wsparcia: terapię zajęciową, rehabilitację społeczną, ruchową, opiekę i 
wsparcie dla osób, które ze względu na głęboką niepełnosprawność potrzebujących  bardziej specjalistycznych usług (osoby, 
których schorzenie wymaga częstych zmian pozycji ciała, odpoczynku i zindywidualizowanych zajęć) , zajęcia sportowo-
rekreacyjno-kulturalne i opiekę psychologiczną.
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Słupsku , 
w 2019 roku zrzeszało 59 członków (rodzice osób niepełnosprawnych, opiekunowie, pracownicy ) 

Niektóre wydarzenia obrazujące działalność Koła , WTZ i II ŚDS
-zorganizowanie wielu imprez okolicznościowych między innymi :zabawy andrzejkowej w restauracji Felix w Słupsku ,na którą 
zaproszono członków Stowarzyszenia ,podopiecznych i kadrę warsztatu terapii zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w 
Słupsku (120 osób) 
-udział w Słupskim  Festiwalu Organizacji Pozarządowych
-wyjazd 3- dniowy do Mrzeżyna z licznymi atrakcjami (zwiedzanie połączone z wypoczynkiem) uczestników II ŚDS
-wyjazd 5-dniowy do Szklarskiej Poręby z licznymi atrakcjami (zwiedzanie połączone z wypoczynkiem) uczestników WTZ
-spotkanie wielkanocne dla członków Stowarzyszenia i uczestników WTZ i II ŚDS oraz członków Stowarzyszenia 
-spotkanie wigilijne dla  uczestników WTZ i II ŚDS oraz członków Stowarzyszenia 
-wyjścia do multikina ,teatru 
-wycieczki krajobrazowe i ekologiczne
-uczestniczenie Zarządu ,członków Koła i kadry WTZ w szkoleniach ,spotkaniach słupskich NGO-sów 
Najważniejszymi wydarzeniami 2019 roku dla naszego Stowarzyszenia było
- zorganizowanie Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dn.
5 czerwca 2019r.
 -,Każdy inny, wszyscy równi” organizacja Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej połączonego z pierwszą rocznicą 
funkcjonowania  II Środowiskowego Domu Samopomocy, 
w dniu  3 grudnia 2019 r.
 W roku 2019 nasze Stowarzyszenie nominowane było przez Panią Prezydent Miasta Słupska do nagrody ,,Bursztynowego 
Mieczyka „im. Macieja Płażyńskiego. Znaleźliśmy się w finale i zostaliśmy zaproszeni na uroczystą Galę w dn.07.12.2019r.,która 
była zwieńczeniem konkursu o nagrodę Bursztynowego Mieczyka. Było to 25-lecie konkursu.
W grudniu 2019 roku Stowarzyszenie zakupiło nowe auto do przewozu osób niepełnosprawnych –uczestników WTZ w ramach 
programu PFRON
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

74

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Formy pomocy świadczonej na rzecz osób 
niepełnosprawnych obejmują:
 -organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla 
osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w 
ramach systemu wparcia społecznego
 -prowadzenie aktywnej współpracy z władzami 
samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, 
instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 
mające na celu zapewnienie tym osobom i ich 
rodzinom przysługujących im praw do 
korzystania ze specjalistycznej opieki i 
wielokierunkowej pomocy;
-prowadzenie działalności informacyjnej i 
popularyzatorskiej Stowarzyszenia ; -inicjowanie 
i rozbudowanie współpracy z wolontariuszami;
-prowadzenie działalności w zakresie opieki i 
pracy terapeutycznej z osobami 
niepełnosprawnymi.

94.99.Z 0,00 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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10 314,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 666 411,33 zł

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) 1 711 271,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 314,40 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,31 zł

e) pozostałe przychody 1 700 956,99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34 545,66 zł

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

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. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

746 260,00 zł

920 151,33 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
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2.4. Z innych źródeł 0,31 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 39 801,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 50 000,70 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: 1 684 143,61 zł 50 000,70 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

29,86 zł

56 129,40 zł

1 627 984,35 zł 50 000,70 zł

1 Zakup nowego auta przewożącego osoby niepełnosprawne uczęszczające do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowania 
PFRON Kwota z 1% to wkład wymagany własny 40%)

50 000,70 zł

1 Zakup nowego auta przewożącego osoby niepełnosprawne uczęszczające do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowania 
PFRON Kwota z 1% to wkład wymagany własny 40%

50 000,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

3 948,00 zł

30 597,66 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 314,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

23 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)

22,75 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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 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

59 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 234 623,11 zł

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

1 234 623,11 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)  

5 042,00 zł

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 234 157,53 zł

994 073,31 zł

- nagrody

- premie

58 530,00 zł

156 968,21 zł

- inne świadczenia 24 586,01 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 465,58 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 1 234 623,11 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)

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)

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

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

1 Dofinansowanie w części z 
budżetu Miasta Słupska  
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy 
PSONI Koło w Słupsku

prowadzenie warsztatu terapii 
zajęciowej

miasto Słupsk 88 469,33 zł

2 Zadanie zlecone w ramach 
konkursu-prowadzenie II 
środowiskowego Domu 
Samopomocy Przy PSONI 
Koło w Słupsku

prowadzenie środowiskowego 
domu samopomocy typu ABC 
iD

Miasto Słupsk 820 188,00 zł

3 Organizacja Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych

propagowanie integracji 
społecznej

Miasto Słupsk 6 494,00 zł

4 Organizacja 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych

propagowanie integracji 
społecznej

Miasto Słupsk 5 000,00 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

7 240,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Szefler Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Dofinansowanie w części z 
PFRON działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy PSONI Koło w Słupsku

prowadzenie warsztatu terapii 
zajęciowej

Miasto Słupsk-środki finansowe 
PFRON

746 260,00 zł

2020-10-13
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