
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica WALCZAKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WLKP. Nr telefonu 957226996

Nr faksu 957226996 E-mail 
zk.gorzowwielkopolski@psou
u.org.pl

Strona www www.psouu-gorzow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21001192300000 6. Numer KRS 0000085133

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

Beata Piwowarska Przewodnicząca TAK

Anna Wiszniewska Wiceprzewodnicząca TAK

Tadeusz Karpiński Wiceprzewodniczący TAK

Anna Cetnar Sekretarz TAK

Elżbieta Wichowska Skarbnik TAK

Jerzy Andrałojć Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Szpałek Przewodnicząca TAK

Urszula Szewczyk Sekretarz TAK

Ewelina Czystowska-Baryła Członek TAK

KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w 
życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek i 
zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w zakresie 
rehabilitacji, wczesnej interwencji, edukacji, terapii, rewalidacji i 
wspierania rozwoju. Zapewnienie wypoczynku poprzez organizowanie 
imprez o charakterze kulturowym, sportowym i wyjazdów rekreacyjno-
integracyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich 
opiekunów. Organizowanie osobom dorosłym, form indywidualnego 
wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu oraz inicjowanie i 
prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzicom osób 
niepełnosprawnych. Tworzenie warunków włączenia niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, 
korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, z 
zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza 
w postaci specjalistycznej pomocy, asysty i doradztwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

863

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

W 2014 roku cele statutowe Stowarzyszenia były realizowane w pięciu placówkach :
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka 1A w Gorzowie Wlkp. 
zapewnia realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla 71 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie, szczególnie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim oraz kalectwem 
sprzężonym.
2. Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. zapewnia kompleksową 
rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym bądź zagrożonym niepełnosprawnością od urodzenia do 18 
lat z możliwością przedłużenia do 25 roku życia, jeśli takiej rehabilitacji wymagają. W 2014 roku
    z wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji skorzystało 461 osób, którym udzielono 
10119 specjalistycznych świadczeń. Świadczenia realizowane są na podstawie kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy Obiekt A przy ul. Sulęcińskiej 51 oraz Obiekt B przy ul. Osadniczej 3
 w Gorzowie Wlkp. zapewnia wsparcie, terapię i rehabilitację dla niepełnosprawnych 27 osób z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Placówka służy głównie osobom, które 
    po zakończeniu etapu edukacji z uwagi na stopień niepełnosprawności intelektualnej i kalectw 
sprzężonych wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
4. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Milickiej 2 w Drezdenku zapewnia 
realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla 14 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 
szczególnie w stopniu znacznym i głębokim oraz kalectwem sprzężonym.
5. Mieszkalnictwo Chronione przy ul. Sulęcińskiej 51 w Gorzowie Wlkp. zapewnia 10 osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną, które z różnorodnych przyczyn losowych pozostały bez stałej 
pomocy rodziny, mieszkanie w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych oraz wymagane przez 
osoby
    niepełnosprawne intelektualnie formy wsparcia.
Poza stałym wsparciem w placówkach organizacja :
- zabezpiecz nieodpłatną, profesjonalną pomoc prawną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich 
rodzin;
- prowadzi poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne;
- nieodpłatnie dowozi uczestników na zajęcia do prowadzonych placówek;
- włącza osoby niepełnosprawne intelektualnie w środowiska osób zdrowych;
- prowadzi treningi w celu zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów; 
- organizuje imprezy integracyjne, sportowe, rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z udziałem 
społeczności lokalnej;
- przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez organizację od 2012 roku corocznej dwudniowej 
imprezy dla środowiska lokalnego pn. "Gorzów miastem akceptacji" w ramach Dnia godności osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie;
- stałym wsparciem obejmuje rocznie ok. 600 osób ( wsparcie nie jest uwarunkowane członkostwem w 
organizacji);
- przynajmniej raz w roku w miesiącu listopadzie lub grudniu organizuj konferencję tematyczną w 
ramach lubuskiego tygodnia osób niepełnosprawnych;
- realizuje zadania z środków pozyskanych w ogłaszanych przez PFRON, MPiPS, ROPS Województwa 
Lubuskiego, Lubuski Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Wojewódzki konkursach, jak zajęcia 
rehabilitacyjne, zajęcia plenerowe, wyjazdy edukacyjne, itp.

Druk: MPiPS 3



2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 2 
placówek edukacyjnych 
w Gorzowie Wlkp. i 
Drezdenku,  Ośrodków 
Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno – 
Wychowawczych, w 
których realizację 
obowiązku szkolnego 
lub nauki mają 
zapewnione dzieci i 
młodzież 
niepełnosprawna 
intelektualnie. Prócz 
realizacji kształcenia 
specjalnego dla osób z 
upośledzeniem 
umysłowy w stopniu 
znacznym ze 
sprzężeniami lub z 
głębokim 
upośledzeniem 
realizowane są zajęcia 
rewalidacyjno 
wychowawcze. W 
placówkach zajęcia 
prowadzone są w 
oparciu o orzeczenie 
wydane przez Poradnię 
Psychologiczno 
Pedagogiczną. Wszyscy 
uczniowie i 
wychowankowie objęci 
są prócz edukacji, 
fizjoterapia, wsparciem 
logopedycznym i 
psychologicznym. W 
gorzowskiej placówce 
wychowankowie 
korzystają także z 
basenu 
rehabilitacyjnego.

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy (zwany 
dalej ŚDS) dla 27 osób. 
Uczestnikami 
prowadzonego przez 
organizację ŚDS są 
dorosłe osoby 
niepełnosprawne z 
zaburzeniami 
psychicznymi a w 
szczególności z 
upośledzeniem 
umysłowym głownie w 
stopniu znacznym i 
głębokim. Uczestnikami 
domu są osoby,  które 
ukończyły już proces 
edukacji lecz nadal  
wymagają wsparcia w 
czynnościach dnia 
codziennego. Są to 
głównie byli 
wychowankowie  
Ośrodka 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczego lub 
innych placówek 
edukacyjnych. W domu 
prowadzone są 
treningi, które mają na 
celu utrzymać bądź 
poprawić 
dotychczasowy poziom 
nabytych przez osoby z 
upośledzeniem 
umysłowym 
umiejętności, w celu 
umożliwienia im jak 
najbardziej 
optymalnego 
funkcjonowania w 
środowisku.

88.10.Z

Druk: MPiPS 5



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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ochrona i promocja 
zdrowia

Ośrodek Wczesnej 
Interwencji ( zwany 
dalej OWI)  zapewnią 
wielospecjalistyczną 
rehabilitację  dzieciom i 
młodzieży 
niepełnosprawnej bądź 
zagrożonej 
niepełnosprawnością. Z 
kompleksowej 
rehabilitacją  mogą 
korzystać osoby od 
urodzenia  do 18 lat. 
Okres ten może być 
przedłużony do 25 roku 
życia jeśli pacjent jest 
objęty edukacją. Do 
OWI pacjenci kierowani 
są przez lekarzy 
specjalistów ( neurolog, 
dziecięcy, ortopeda ) 
jak i przez lekarzy 
rodzinnych.   W 
zależności od wieku 
pacjenta w ciągu dnia 
przebywa w ośrodku 1, 
2 lub 3 godziny. W OWI 
zatrudnieni są 
specjaliści z zakresy 
fizjoterapii, logopedii, 
psychologii i 
pedagogiki. Prócz 
tradycyjnych form 
rehabilitacji pacjenci 
OWI korzystają także z 
terapii biofeedbacku.

86.90.A

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W celu zapewnienia 
wychowankom Ośrodka 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczego  w 
Gorzowie Wlkp. i 
uczestnikom 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy posiłku 
organizacja prowadzi 
stołówkę, w której 
przygotowuje 
śniadania, obiady i 
podwieczorki. 
Korzystający z tej formy 
działalności ponoszą 
odpłatność wyłącznie 
za tzw. wsad do kotła 
tzn. za zakup artykułów 
spożywczych 
wykorzystywanych do 
przygotowania 
posiłków. W roku 2014 
koszt śniadania wynosił 
2 zł. a obiadu i 
podwieczorku 4 zł. Za 
uczestników o 
najniższych dochodach 
odpłatność pokrywała 
pomoc społeczna. 
Korzystający ze 
stołówki rozliczani są w 
okresach miesięcznych i 
ponoszą odpłatność za 
wykorzystane posiłki.

56.29.Z

Druk: MPiPS 7



pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie dla 10 
osób z upośledzeniem 
umysłowym mieszkania 
chronionego, w którym 
w warunkach 
przybliżonych do 
warunków w domu 
rodzinnym są objęci 
całodobowa opieką. 
Mieszkańcy tego domu 
to osoby całkowicie 
niezdolne do 
samodzielnej 
egzystencji, które w 
wyniku utraty swych 
opiekunów trafiłyby do 
zinstytucjonalizowanyc
h Domów Pomocy 
Społecznej . W 
mieszkaniu chronionym 
na umowę o pracę 
zatrudniony jest 
kierownik/pracownik 
socjalny, terapeuta 
zajęciowy, opiekunowie 
oraz  psycholog na 
umowę cywilnoprawną. 
 Osoby korzystające z 
mieszkania 
chronionego ponoszą 
odpłatność za pobyt w 
wysokości 1600 zł. 
miesięcznie.

87.30.Z

Druk: MPiPS 8



turystyka i krajoznawstwo W celu integracji 
środowiska osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin, które 
skupione są przy Kole, 
organizujemy w ramach 
działalności statutowej 
odpłatnej różnego 
rodzaju wyjazdy i 
wycieczki. Są to głównie 
zielone szkoły i  turnusy 
rehabilitacyjne, które są 
zlecane do organizacji 
uprawnionym do tego 
typu działalności 
organizatorom 
turnusów 
rehabilitacyjnych. 
Ponadto część 
wyjazdów i wycieczek 
współfinansowana jest 
z środków pozyskanych 
w ramach 
realizowanych 
projektów. Z tego typu 
wyjazdów mogą 
korzystać wszyscy 
zainteresowani, nie 
muszą być to 
członkowie organizacji. 
W ramach działalności 
odpłatanej w roku 2014 
odbył się wyjazd do 
Rewala ( zielona szkoła) 
i do Mrzeżyna (turnus 
rehabilitacyjny).

79.12.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9
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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 wyników/zysków i strat) 6,106,027.23 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,806,202.37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 299,824.86 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,538,413.14 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23,378.65 zł

8,664.40 zł

14,714.25 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 322,301.84 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 33,201.57 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 157,668.11 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 221,933.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,538,413.14 zł
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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 -40,065.19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -31,889.06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6,177,981.59 zł 157,668.11 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

5,846,267.56 zł 130,168.11 zł

331,713.92 zł 27,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.11 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Wkład własny przy realizacji konkursu XI dofinansowanego ze środków PFRON. 24,731.50 zł

2 Dostosowanie nowego obiektu do prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnej. 19,654.23 zł

3 Dofinansowanie działalności placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. 68,000.00 zł

4 Organizacja Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. 376.38 zł

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

44,906.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

144.0 osób

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

103.3 etatów

38.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
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w 
tym:

b) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,856,472.86 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,739,575.67 zł

3,187,366.85 zł

- nagrody

- premie

16,716.60 zł

331,883.23 zł

- inne świadczenia 203,608.99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 116,897.19 zł

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

116,897.19 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,589.28 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110,307.91 zł

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

0.00 zł

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

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

15.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

9.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,110.16 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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 "Z kulturą za pan brat" Wsparcie ze środków PFRON 
realizacji zadania : działalność 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

25,000.00 zł

2 "Zabawa choinkowa" Wsparcie ze środków PFRON 
realizacji zadania : działalność 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

6,000.00 zł

3 "Przez rehabilitację ku 
samodzielności"

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Lubuski w Zielonej Górze

469,898.42 zł

4 "Realizacja obowiązku 
szkolnego"

Zapewnienie realizacji 
obowiązku szkolnego lub nauki 
dla dzieci i młodzieży z 
upośledzeniem umysłowym.

Miasto Gorzów Wlkp.
Powiat Strzelecko-Drezdenecki 
Strzelce Krajeńskie

3,817,430.72 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

13,840.25 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

5 "Miejsce w społeczności, 
terapia i rehabilitacja dla 
niepełnosprawnych 
intelektualnie osób 
dotychczas wykluczonych, 
bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym"

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
przeznaczonego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi.

Miasto Gorzów Wlkp. 320,760.00 zł

6 "Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej"

Zapewnienie kompleksowej 
rehabilitacji leczniczej dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej 
bądź zagrożonej 
niepełnosprawnością.

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział 
Lubuski w Zielonej Górze

823,724.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Lubuski Urząd Wojewódzki 1

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 1

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

1 "My + Wy = RAZEM" Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

67,000.00 zł

2 "By wiedzieć więcej" Działania na rzecz pomocy 
rodzicom w podnoszeniu i 
rozwijaniu ich kompetencji i 
umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych. Działania na 
rzecz zapobiegania dysfunkcjom 
życia rodzinnego w związku z 
występowaniem zaburzeń 
psychicznych.

Wojewoda Lubuski w Gorzowie 
Wlkp.

8,600.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

W wyniku realizowanych przez organizację dodatkowych zadań, na które pozyskaliśmy środki z MPiPS, PFRON, 
ROPS Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody Lubuskiego udało się nam osiągnąć poniższe rezultaty 
:
- 61 osób niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub z orzeczenie o niepełnosprawności korzystało przez cały 
2014 rok z dodatkowych form wsparcia z zakresu rehabilitacji
  w basenie, kinezyterapii, kynoterapii, zajęć z logopedą;
- 34 osoby niepełnosprawne było uczestnikami wyjazdów warsztatowych do Dusznik Zdrój i Niesulic;
- 15 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w warsztatach ceramicznych;
- 29 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w warsztatach plastycznych i teatralnych;
- 150 osób było uczestnikami balu;
- 200 osób skorzystało z zabawy choinkowej;
- 50 osób skorzystało z różnych form wsparcia w tym : porad psychologicznych, grupy wsparcia, szkolenia;
- 22 osoby niepełnosprawne uczestniczyły w wyjeździe do Gościmia;
- 22 osoby niepełnosprawne uczestniczyły w warsztatach aktorskich i muzyki holistycznej;
Dzięki temu wpłynęliśmy na zmniejszenie izolacji społecznej i stygmatyzacji osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, 
zintegrowaliśmy osoby niepełnosprawne z dwóch części województwa lubuskiego ( miasto Gorzów Wlkp. i Zielona 
Góra ), zwiększyliśmy poziom aktywności społecznej w dziedzinie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Beata Piwowarska

Elżbieta Wichowska

   30.06.2015

Data wypełnienia sprawozdania

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddział Higieny Żywności 1

4 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 1

Druk: MPiPS 16


