
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-17

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, 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 rodzinom osób 
niepełnosprawnych. Tworzenie warunków włączania niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, 
korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form 
życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby odpowiedniego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i 
asysty.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2013 roku cele statutowe Stowarzyszenia były realizowane w pięciu placówkach :

1. Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. zapewnia wielokompleksową 
rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym bądź zagrożonym niepełnosprawnością w wieku od 0 do 18 
lat z możliwością przedłużenia do 25 roku życia, jeżeli takiej rehabilitacji wymagają. W ciągu 2013r. z 
wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji skorzystało 445 osób, którym udzielono 9 706 
specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych. Świadczenia realizowane są na podstawie 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka 1A w Gorzowie Wlkp. 
zapewnia realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla 64 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie, szczególnie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim oraz kalectwem 
sprzężonym.

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 upośledzenia umysłowego i kalectwa sprzężone nie 
kwalifikują się np. do WTZ.

4. Mieszkania Chronione - wyodrębniona jednostka organizacyjna znajdująca się w obiekcie przy ul. 
Sulęcińskiej 51 w Gorzowie Wlkp.. Zapewnia 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. W okresie sprawozdawczym do 30.06.2013r. z tej pomocy korzystało 10 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, a od 01.07.2013r. do końca okresu sprawozdawczego 9 osób.

5. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Milickiej 2 w Drezdenku funkcjonuje od 
01.09.2013r. Zapewnia realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla 10 dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie, szczególnie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim oraz 
kalectwem sprzężonym.
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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)

806

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
fizjoterapeutyczna, 
wczesna interwencja, 
rehabilitacja dzieci, 
młodzieży z 
upośledzeniem 
umysłowym.

86.90.A

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie.

88.10.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich. W 
ramach tej działalności 
statutowej 
organizowaliśmy 
imprezy o charakterze 
kulturowym, 
sportowym i wyjazdy 
rekreacyjno-
integracyjne dla osób z 
upośledzeniem 
umysłowym, ich 
rodziców i opiekunów.

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 3
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała usługowa 
działalność 
gastronomiczna w 
głównym stopniu 
polega na 
przygotowywaniu 
posiłku dla 
podopiecznych 
placówek oraz 
uczestników imprez 
organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 
Odpłatność w tym 
zakresie jest 
równoważna kosztom 
zakupu artykułów 
spożywczych 
potrzebnych do 
przygotowania 
posiłków.

56.29.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych 
prowadzona jest w 
formie mieszkań 
chronionych. 
Podopieczni ponoszą 
częściową odpłatność 
pokrywającą koszty 
utrzymania mieszkańca 
i koszty utrzymania 
obiektu.

87.30.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
organizatorów turystyki 
polegająca na 
organizowaniu 
zbiorowych wyjazdów 
takich jak turnusy 
rehabilitacyjne, 
biała/zielona szkoła, 
wycieczki. Odpłatność 
obejmuje wyłącznie 
pokrycie przez 
uczestnika kosztów 
opłaty za turnus 
rehabilitacyjny lub inny 
zorganizowany wyjazd 
zbiorowy.

79.12.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 4
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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) 5,104,568.89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,855,439.58 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 127,120.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,414.01 zł

e) Pozostałe przychody 120,594.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,636,812.88 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 97,422.40 zł

10,619.40 zł

83,803.00 zł

0.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 167,475.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,636,812.88 zł

Druk: MPiPS 5
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0.00 zł

3,000.00 zł

2.4. Z innych źródeł 202,858.41 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -128,830.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -17,463.80 zł

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

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 38,503.27 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 172,776.90 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: 5,250,862.69 zł 172,776.90 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

5,106,278.39 zł 154,776.90 zł

144,584.30 zł 18,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Wkład własny przy realizacji konkursu XI dofinansowanego ze środków PFRON. 15,822.26 zł

2 Tworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku. 51,565.63 zł

3 Dofinansowanie działalności placówek, organizacja imprezy integracyjnej. 52,745.01 zł

4 Dofinansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy. 39,729.00 zł

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

37,915.01 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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: 

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)

124.0 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)

95.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

9,235.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

30.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,299,218.67 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,182,166.35 zł

2,923,366.44 zł

- nagrody

- premie

10,400.00 zł

92,578.50 zł

- inne świadczenia 155,821.41 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 117,052.32 zł

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

3,299,218.67 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 78,337.85 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,220,880.82 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

19.00 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

4.00 osób

15.00 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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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

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)

2,660.23 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)

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

8,770.03 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

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)

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

1 Realizacja obowiązku 
szkolnego i nauki.

Realizacja obowiązku szkolnego 
lub nauki dla 72 dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie.

Urząd Miasta-Wydział Edukacji w 
Gorzowie Wlkp.
Starostwo Powiatowe Strzelecko-
Drezdeneckie w Strzelcach 
Krajeńskich.

3,106,297.20 zł

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

Zapewnienie wsparcia, terapii i 
rehabilitacji osobom 
niepełnosprawnym 
intelektualnie, które po 
zakończeniu edukacji z uwagi 
na stopień niepełnosprawności 
i kalectw sprzężonych 
wymagają wsparcia w 
codziennym życiu.

Urząd Miasta-Wydział Spraw 
Społecznych w Gorzowie Wlkp.

320,760.00 zł

3 Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Zapewnienie rehabilitacji 
dzieciom niepełnosprawnym 
bądź zagrożonym 
niepełnosprawnością w wieku 
od 0 do 18 roku życia z 
możliwością przedłużenia do 25 
roku życia, jeśli takiej 
rehabilitacji wymagają.

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział 
Lubuski w Zielonej Górze.

794,706.00 zł

4 Przez rehabilitację ku 
samodzielności.

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Lubuski w Zielonej Górze.

300,622.97 zł

5 OREW - bezpieczne miejsce 
na rehabilitację w każdym 
calu.

Przebudowa chodnika i placu 
manewrowego przy budynku 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w 
celu stworzenia osobom 
niepełnosprawnym optymalnie 
przyjaznych warunków do 
rehabilitacji.

Zarząd Województwa Lubuskiego-
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze.

28,800.00 zł

6 Bez rehabilitacji i wsparcia 
nie ma dla nas przyszłości.

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Lubuski w Zielonej Górze.

70,626.71 zł

7 Zabawa choinkowa Organizacja imprezy 
choinkowej dla 200 osób 
niepełnosprawnych będących 
pod opieką jednostek 
organizacyjnych działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego-
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze.

6,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 (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 ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło PSOUU w Gorzowie Wlkp. 
było organizatorem happeningu na Starym Rynku, w którym uczestniczyli niepełnosprawni mieszkańcy miasta. W 
drugim dniu obchodów dla władz miasta, dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców w Filharmonii Gorzowskiej odbyło 
się przedstawienie pt. ,,Razem przez życie", w którym udział brały dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 
Organizacja konferencji na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie z uwzględnieniem 
bezpiecznego miejsca do zamieszkania po odejściu rodziców/opiekunów prawnych. W programie konferencji 
przedstawiono obecnie obowiązujące prawo w zakresie ubezwłasnowolnienia oraz zmiany jakie winny nastąpić w 
świetle ratyfikacji Konwencji Osób Niepełnosprawnych. Organizowaliśmy zabawy integracyjne, festyny oraz inne 
imprezy dla podopiecznych, członków Koła, mieszkańców miasta i ościennych gmin mające na celu promowanie 
działalności organizacji oraz niesienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W miesiącu grudniu byliśmy 
organizatorem zabawy integracyjnej połączonej z Mikołajkami dla 200 osób (dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie), mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. i ościennych gmin. Nieodpłatnie udzielaliśmy profesjonalnego 
poradnictwa prawnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów.

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

organizacji

Beata Piwowarska
Elżbieta Wichowska

 
26.05.2014

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Zarząd Województwa Lubuskiego-
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze.

6,000.00 zł

2 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Lubuskiego-
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze.

9,000.00 zł

3 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 
przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Urząd Miasta Wydział Spraw 
Społecznych w Gorzowie Wlkp.

320,760.00 zł

4 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego-
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze.

28,800.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznych w Gorzowie Wlkp. 2

2 Urząd Miasta Wydział Spraw Społecznych w Gorzowie Wlkp. 1
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