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• 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 2019-05-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica UL. FRANCISZKA 
WALCZAKA

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 697982438

Nr faksu E-mail 
zarzad@psonigorzow.org.pl

Strona www www.psonigorzow.org.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

Krystyna Leśniak Skarbnik TAK

Tomasz Kogucki Sekretarz TAK

Anna Kowalska 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

Ewelina Czystowska Baryła Sekretarz TAK

Ewa Dominiak Członek TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
GORZOWIE WLKP.
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie 
opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i 
ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w 
kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także 
wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia 
socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

§2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne
w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie kunów osób
z niepełnosprawnością intelektualną .
§ 3. 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.
§ 4. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków
decydowania w swoich sprawach zarówno w ro dzinach, jak i w
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
§ 5. 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 .
§ 6. 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.
§ 7. 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 rehabilitacyjnorekreacyjnej, 
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.
§ 8. 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 wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji
ustawicznej.
§ 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w
szczególności:
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 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.
§ 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną .
§ 12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w cha rakterze
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
§ 13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej,
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolic kim i innymi
związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi i
osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.
§ 14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie
niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich 
prowadzeniu, a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w
praktyce.
oraz
Inną działalność korzystną dla realizacji celów statu towych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i 
dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, 
z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia, prowadzenie na zlecenie form nowatorskich i eksperymentalnych służących 
realizacji celów Stowarzyszenia, współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, z organizacjami pozarządowymi, 
kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi; prowadzenie dla osób 
dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego; prowadzenie 
różnorodnych usług, m.in. w formie
placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy; prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych 
różnorodnej edukacji m.in. w formie placówek, szkół specjalnych - zgodnie z KRS 0000085133 Dział 3 Rubryka 4.
1. na podstawie ustawy o pomocy społecznej: Środowiskowy Dom Samopomocy i Mieszkania Chronione,
2. na podstawie ustawy o systemie oświaty dwa Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze,
3. na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Interwencji;
Ponadto:
a.  obejmowanie wielospecjalistyczną rehabilitacją dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie z poza placówek organizacji 
- zadanie współfinansowane z środków PFRON,
b. organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych i wycieczek dla wychowanków placówek, ich rodzin, 
członków i przyjaciół;
c. prowadzenie działań prozdrowotnych również włączanych w miejski program ochrony i profilaktyki zdrowia;
d. organizowanie konferencji o tematyce związanej z niepełnosprawnością;
e. organizowanie imprez plenerowych i happeningów dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnych w Gorzowie Wlkp. i 
Drezdenku;
f. prowadzenie poradnictwa: pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, itp.,
g. nieodpłatny dowóz podopiecznych na zajęcia do prowadzonych placówek;
h. włączanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do różnych środowisk osób zdrowych intelektualnie;
i. zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności osób niepełnosprawnych;
j. nieodpłatne udzielanie profesjonalnego poradnictwa prawnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, 
opiekunów, członków a także innych osób niepełnosprawnych nie związanych z organizacją.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

607

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczy w Gorzowie Wlkp.
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczy w Drezdenku. 
OREW przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz 
głębokim, w wieku od 3 do 25 roku życia.
Osoby przyjmowane są na podstawie:

orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego
orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych
wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do Placówki.
Edukacja w OREW prowadzona jest w formie 
zajęć indywidualnych oraz w zespołach:

edukacyjno-terapeutycznych (grupa 
przedszkolna, szkoła podstawowa i gimnazjum)
rewalidacyjno-wychowawczych (osoby z 
głębokim upośledzeniem umysłowym)
Oprócz zapewnienia dzieciom realizacji 
obowiązku szkolnego i nauki proponujemy 
również dodatkowe formy zajęć, a mianowicie:

terapię logopedyczną
terapię psychologiczną
rehabilitację ruchową, w tym masaż
hydroterapię,hipoterapięi kynoterapię w 
placówce gorzowskiej 
Ponadto w placówkach stosujemy różnorodne 
metody i techniki pracy oraz rehabilitacji. Są to 
między innymi:
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Metoda Ośrodków Pracy
elementy Metody Dobrego Startu
metoda M. i Ch. Knillów
Poranny krąg wg H. Abel
PNF
PNF w wodzie - placówka w Gorzowie Wlkp.
Kinezjotaping

85.10.Z 0,00 zł
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2

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

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest 
dziennym ośrodkiem wsparcia, realizującym 
zadania z zakresu pomocy społecznej. Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Gorzowie Wlkp. prowadzi ŚDS na zlecenie 
Miasta Gorzowa Wlkp., natomiast środki 
finansowe na naszą działalność zabezpiecza 
Wojewoda Lubuski. ŚDS przeznaczony jest dla 37
 dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Placówka funkcjonuje od 2002 
roku. Od 01 marca 2015 roku działa w nowej 
siedzibie, przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 07:00- 16:00.

ŚDS jest kolejną placówką prowadzoną przez 
PSONI Koło w Gorzowie Wlkp., zapewniającą 
kompleksowe wsparcie osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną. Celem 
głównym działalności ŚDS jest zwiększenie i 
podtrzymanie aktywności życiowej uczestników 
zajęć poprzez naukę, rozwijanie lub 
podtrzymywanie umiejętności w zakresie 
czynności życia codziennego i funkcjonowania w 
życiu społecznym.

ŚDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r., świadczy 
usługi w zakresie organizowania 
terapeutycznych zajęć grupowych i 
indywidualnych. Prowadzone są między innymi 
treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, 
umiejętności społecznych i rozwiązywania 
problemów, umiejętności spędzania czasu 
wolnego.
Rodzaj i zakres świadczonych przez placówkę 
usług uwzględ

88.10.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 6



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

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Ośrodek Wczesnej Interwencji - tu rehabilitacja 
odbywa się głównie w formie zajęć 
indywidualnych. W zależności od diagnozy 
lekarskiej pacjenci są kierowani do 
odpowiednich specjalistów, którzy dokonują 
dalszej oceny i podejmują odpowiednią terapię 
dostosowaną do możliwości i potrzeb dziecka.

Obecnie w ośrodku pracuje zespół 
następujących specjalistów:

lekarze o specjalności neurolog- pediatra,
fizjoterapeuci,
psycholodzy,
logopedzi,
pedagodzy.
Zadaniem zespołu jest ustalenie kierunku 
działań w zakresie wczesnej rehabilitacji, 
opracowanie indywidualnego programu pracy 
dla każdego pacjenta, analizowanie skuteczności 
udzielanej pomocy i ocenianie postępów 
dziecka.

Specjaliści w trakcie pracy wykorzystują 
następujące metody:

fizjoterapeuci (metoda NDT – Bobath, ćw. 
bierne, czynnobierne i wspomagane, ćw. 
koordynacyjne i równoważne, ćw. 
ogólnousprawniające, metoda Kinesiology 
Taping, metoda PNF, Poizometryczna Relaksacja 
Mięśni, masaż leczniczy, metoda Integracji 
Sensorycznej, wieloprofilowa terapia manualna 
stóp, ćwiczenia z oporem).
psycholodzy i terapeuci (metoda stymulacji 
wielozmysłowej, techniki relaksacyjno – 
wyciszające, techniki parateatralne, metoda 
behawioralna, metoda Dobrego Startu, metoda 
Knillów, met. Dennisona, bajki terapeutyczne, 
program edukacji matematycznej prof. 
Gruszczyk – Kolczyńskiej, program rozwijający 
percepcję wzrokową M. Frostig,

86.90.E 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

. nW ramach działalności statutowej 
organizujemy grupowe wyjazdy członków i 
innych zainteresowanych osób na turnusy 
rehabilitacyjne, wycieczki/wyjazdy 
turystyczno - integracyjne. Uczestnicy 
korzystający z tej formy działalności 
odpłatnej ponoszą całkowitą, częściową 
bądź symboliczną odpłatność za 
uczestnictwo. Odpłatnosć jest uzależniona 
od tego czy organizacja ma inne środki na 
dofinansownie zaplanowanego 
przedsięwzięcia. Dla osób, które mają 
trudne fionansowo sytuacje organizacja 
pomaga zdobyć środki na zaplanowany cel.

79.11.A 0,00 zł

2

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

Mieszkanie Chronione " Nasz Dom". 
Mieszkańcy zamieszkujący mieszkanie 
chronione jak każdy dorosły obywatel 
ponoszą koszty swojego utrzymania. Na 
podstawie zawartych umów z organizacją 
co miesiąc płaca na działalność bieżącą 
MCH ustaloną kwotę. Z środków pobranych 
w ramach działalności odpłatnej opłacany 
jest głownie personel zabezpieczający 
całodobową opiekę mieszkańcom. Rodzaj i 
zakres wsparcia świadczonego w 
mieszkaniu chronionym są uzależnione od 
indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych osób korzystających ze 
wsparcia.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu 
chronionym obejmuje:

pracę socjalną,
poradnictwo specjalistyczne,
naukę lub utrzymanie posiadanego 
poziomu sprawności w zakresie:
samoobsługi,
samodzielności życiowej,
rozwijania kontaktów społecznych,
pełnienia ról społecznych;
pomoc w:
przemieszczaniu się,
wykonywaniu czynności niezbędnych w 
życiu codziennym ,
realizacji kontaktów społecznych,
zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z 
wykorzystaniem usług dostępnych w 
środowisku lokalnym,
ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

87.30.Z 0,00 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) 7 965 572,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 466 481,42 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 347 412,28 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 151 678,90 zł

3

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Prowadzenie kuchni w OREW - G-w. 
Organizacja zapewnia posiłki dla uczniów i 
wychownków OREW - śniadania, obiady 
oraz podwieczorki. Korzystający z tej formy 
dzialalniosci odpłatnej pokrywają wyłącznie 
kosztu zakupu artykułów spożywczych 
niezbędnych do przygotowania posiłku.
Zapewniamy posiłki odpowiednio
zbilansowanych przez dietetyka specjalnie 
zatrudnionego w tym celu. Zarówno 
śniadania, obiady jak i podwieczorki 
opracowanie przez
naszego dietetyka dostosowane są do 
indywidualnej diety wychowanka.

56.29.Z 0,00 zł

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 335 555,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 119 729,02 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 381 893,27 zł

5 737 835,75 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 90 128,74 zł

2.4. Z innych źródeł 420 159,04 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 7 577,09 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 309 960,94 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: 7 616 535,09 zł 37 418,07 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

7 272 034,55 zł 37 418,07 zł

344 298,47 zł 0,00 zł

0,00 zł

144,04 zł

1 Koszty inwestycyjne - roboty budowlane w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Walczaka 1 w 
Gorzowie Wlkp. do prowadzenia działalności statutowej,głownie na potrzeby placówek 
świadczących wsparcie osobom niepełnosprawnym.

241 368,99 zł

2 Wkład własny przy realizacji projektu PFRON pn. "Kompleksowe wsparcie drogą ku 
samodzielności i udziale w życiu społecznym.

28 423,71 zł

3 Wkład własny do przeprowadzenia termomodernizacji budynku w Gorzowie Wlkp przy ul. 
Walczaka 1

21 173,88 zł

4 Dofinansowanie realizacji projektów ROPS i innych skierowanych do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

8 994,36 zł

w 
tym:

11 196,60 zł

27 248,27 zł

51 683,87 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 194 446,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 113,81 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

58,03 zł 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)

151 osób

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 86 431,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

10 000,00 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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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)

114,53 etatów

52 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

133 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)

6 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

3 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 852 554,94 zł

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

4 852 554,94 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)  

404 379,58 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  OKw 
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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

2 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

4 615 964,04 zł

3 359 858,01 zł

- nagrody

- premie

6 208,80 zł

352 141,92 zł

- inne świadczenia 897 755,31 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 236 590,90 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 174 985,49 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 677 569,45 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)

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

1 Realizacja zadania 
publicznego z zakresu 
pomocy społecznej

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną różnych stopni.

Miasto Gorzów Wlkp. z środków 
MRPiPS

747 738,30 zł

2 Realizacja zadania 
publicznego pn: "Wsparcie 
naszą siłą"

Przeciwdziałanie umieszczaniu 
niepełnosprawnych 
intelektualnie osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji, 
które utraciły oparcie w 
rodzinie  w standardowych 
Domach Opieki Społecznej. 
Prowadzenie mieszkania 
Chronionego dla 10 osób, 
tworzenie warunków życia 
zbliżonego do warunków 
rodzinnych.

Miasto Gorzów Wlkp. 54 000,00 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

12 913,00 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)

3 Realizacja obowiązku 
szkolnego

Zapewnienie realizacji 
obowiązku szkolnego lub nauki 
dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

Miasto Gorzów Wlkp. z srodków 
Ministerstwa edukacji - dotacja 
oświatowa

3 641 105,86 zł

4 Realizacja obowiązku 
szkolnego

Zapewnienie realizacji 
obowiązku szkolnego lub nauki 
dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Powiat Strzelecko-Drezdenecki, 
środki z Ministerstwa Edukacji- 
dotacja oświatowa

1 081 882,59 zł

5 Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja medyczna w 
Ośrodku Rehabilitacji 
Dziennej dla dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami 
wieku rozwojowego

Celem naszych oddziaływań jest 
jak najwcześniejsze wykrycie i 
korygowanie bądź 
kompensowanie zaburzeń w 
rozwoju małego dziecka 
odpowiednio dobranymi 
metodami terapeutycznymi, 
dostosowanymi do jego 
indywidualnych potrzeb oraz 
przygotowanie rodziców do 
aktywnego uczestnictwa w 
procesie jego rehabilitacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski 
Oddział Wojewódzki w Zielonej 
Górze

848 265,00 zł

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

1 Dostosowanie obiektu, w 
którym realizowane są różne 
formy rehabilitacji na 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych"

Likwidacja barier 
architektonicznych

Zarząd Województwa Lubuskiego- 
ROPS z środków PFRON

90 000,00 zł

2 „Gorzów miastem 
akceptacji”

Właczenie środowisk osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w środowiska 
lokalne

Zarząd Województwa Lubuskiego- 
ROPS z środków PFRON

7 800,00 zł

3 Zabawa choinkowa i 
spotkanie wigilijne”

Kultywowanie tradycji wśród 
środowiska osób 
niepełnoaprawnych 
intelektualnie - skierowano do 
320 osób

Zarząd Województwa Lubuskiego- 
ROPS z środków PFRON

10 700,00 zł

4 Samodzielni„- aktywizacja 
zawodowa, warsztaty

Usamodzielnienie osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Zarząd Województwa Lubuskiego, z 
środków PFRON

14 335,00 zł

5 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek 
"Kompleksowe wsparcie 
drogą ku samodzielności i 
udziale w życiu społecznym."

Zwiększenie samodzielności u 
76 niepełnosprawnych osób w 
wyniku nabycia przez nie 
nowych bądź poprawę 
dotychczasowych kompetencji i 
umiejętności w obszarze 
sprawności ruchowej, 
komunikacji i w zachowaniach 
społecznych oraz zwiększenie 
aktywności osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym

PFRON 533 628,27 zł
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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)

Prócz bieżących działań,  obejmujących prowadzenie placówek oraz związanych z tym zadań pracodawcy  i 
projektów współfinansowanych z funduszu celowego  PFRON, organizacja w ramach dodatkowych ofert dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie realizowała następujące projekty:
1. Projekt edukacji artystycznej „Płynie Wisła, płynie – Drezdenko śpiewa piosenki ludowe!” warsztaty, rehabilitacja 
społeczna poprzez udział w gali pieśni i tańca ludowego - Gmina Drezdenko Kwota 5 000,00 zł, liczba beneficjentów 
-150,
2. „Czy warto? zdobycie wiedzy jakie korzyści daje prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje 
pozarządowe.  - Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej kwota 4 500,00 zł, - dla pracowników i organu 
zarządzającego.
3. „By decydować trzeba wiedzieć”. szkolenie dla członków zarządu na temat różnych form prowadzenia działalności 
gospodarczej - Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej kwota 4500,00 zł,, dla pracowników i organu 
zarządzajacego.
4. „Animacje podczas pikniku zdrowia”-promocja i ochrona zdrowia i profilaktyka. Zarząd Województwa Lubuskiego, 
kwota 2 000,00 zł, - mieszkańcy miasta biorący udział w pikniku - ok. 1000 osób
5. „Dowóz dzieci do OREW”- dowożenie uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2018 roku Urząd Miasta Gorzowa  Wlkp., 
kwota 67 274,00 zł, liczba beneficjentów -19.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 „Rozbudowa i przebudowa środkowej klatki schodowej w 
budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w gorzowie 
Wlkp.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualna Koło w Gorzowie Wlkp.

214 148,52 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 5

2 Lubuski Urząd Wojewódzki 1
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Beata Piwowarska
Krystyna Leśniak Data wypełnienia sprawozdania 2019-05-31
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