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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W DOBRYM MIEŚCIE

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Powiat OLSZTYŃSKI

Gmina DOBRE MIASTO Ulica GARNIZONOWA Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość DOBRE 
MIASTO

Kod pocztowy 11-040 Poczta DOBRE MIASTO Nr telefonu 896153747

Nr faksu 896153749 E-mail 
zk.dobremiasto@zgpsouu.
home.pl

Strona www psouu.free.ngo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28042981000000 6. Numer KRS 0000334982
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

WOJCIECH GAJEWSKI PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
HENRYK BOREJKO ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
ZARZĄDU KOŁA
JOACHIM ZAWACKI SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA
IWONA AMBROZIAK SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA
ALINA JELIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU KOŁA

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

ŁUCJA CZASNOWICZ PRZEWODNICZĄCA KOMISJI 
REWIZYJNEJ
BEATA KRUSZEWSKA SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ
EWA HERBET CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE 
NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z 
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, TWORZENIA WARUNKÓW 
PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, 
PROWADZENIA 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)                       

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W 
TYM POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
INTELEKTUALNIE ORAZ ICH RODZINOM JAK RÓWNIEŻ 
WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH OSÓB I ICH RODZIN:
- PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) 
DLA GRUPY 35 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU 
GMINY DOBRE MIASTO I SĄSIEDNICH, KTÓREGO CELEM 
JEST REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ROZWIJANIE 
PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWYCH W MIARĘ PREDYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW,
- PROWADZENIE WSPÓLNIE Z OLSZTYŃSKIM KOŁEM PSOUU 
OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – 
WYCHOWAWCZEGO (OREW) DLA 8 OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
- PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA 
RODZICÓW NASZYCH PODOPIECZNYCH, GDZIE OPRÓCZ 
BIEŻĄCYCH PORAD ORGANIZOWANE BYŁY SPOTKANIA ZE 
SPECJALISTAMI: PSYCHIATRĄ, LEKARZEM MEDYCYNY 
OGÓLNEJ I LEKARZEM REHABILITACJI,
- W RAMACH WSPÓŁPRACY Z BANKIEM ŻYWNOŚCI 
PROWADZONE BYŁO CAŁOROCZNE DOŻYWIANIE 
UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ,
- PROWADZENIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH  
INTEGRACYJNEGO KLUBU TERAPEUTYCZNEGO MAJĄCEGO 
NA CELU INTEGRACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE 
ZDROWYMI RÓWIEŚNIKAMI ORAZ PROWADZENIE TERAPII W 
RAMACH ZAJĘĆ MUZYCZNYCH, PLASTYCZNYCH I 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO,

Druk: MPiPS 2



- PROWADZENIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I DOTACJI 
CELOWYCH ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO –TERAPEUTYCZNYCH W 
RAMACH PROJEKTU „OTWÓRZMY DRZWI”,
- FUNKCJONOWANIE SEKCJI PŁYWACKIEJ W RAMACH 
PROJEKTU „MY TEŻ MOŻEMY BYĆ MISTRZAMI.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:
- W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONYCH PLACÓWEK 
PODOPIECZNI OBJĘCI BYLI OPIEKĄ LEKARZA REHABILITACJI 
I CODZIENNYMI ZAJĘCIAMI REHABILITACYJNYMI. 
UCZESTNICY KORZYSTALI RÓWNIEŻ Z OPIEKI PSYCHOLOGA, 
PSYCHIATRY I LEKARZA RODZINNEGO.
KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I 
MŁODZIEŻY.
W 2011 ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE IMPREZY 
TURYSTYCZNE:
- 5 DNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO MURZASICHLA 
KOŁO ZAKOPANEGO,
- WYCIECZKI PIESZE – POŁĄCZONE Z OGNISKIEM,
- PIKNIK Z RODZICAMI.
KULTURA I SZTUKA.
- PROWADZENIE INTEGRACYJNEGO ZESPOŁU 
MUZYCZNEGO,
- PROWADZENIE ZESPOŁU MUZYCZNEGO „BANDADANA”, 
- PROWADZENIE ZESPOŁU TANECZNEGO,
- WYSTĘPY ZESPOŁÓW NA IMPREZACH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ NASZE KOŁO,
- WYSTĘPY NA PRZEGLĄDACH I FESTIWALACH W 
OSTRÓDZIE, BISKUPCU I OLSZTYNIE.
- UCZESTNICTWO W WYSTAWACH I KONKURSACH 
PLASTYCZNYCH – DOBRE MIASTO – CENTRUM KULTURY, 
PFRON OLSZTYN, KG STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE, 
- ZDOBYCIE PIERWSZEJ NAGRODY W KONKURSIE NA 
ANIMACJĘ KOMPUTEROWĄ „CZŁOWIEK ZIEMIA KOSMOS” 
ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI ROKU JANA HEWELIUSZA,
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
- ORGANIZACJA CYKLICZNEJ IMPREZY SPORTOWO – 
REKREACYJNEJ – VII POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI – 186 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU POWIATU 
OLSZTYŃSKIEGO,
- PROWADZENIE PROJEKTU „MY TEŻ MOŻEMY BYĆ 
MISTRZAMI” – NAUKA PŁYWANIA I ZABAWY NA KRYTEJ 
PŁYWALNI - 30 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOBREGO 
MIASTA ORAZ 21 OSÓB Z BISKUPCA, JEZIORAN I 
OLSZTYNKA,
- UDZIAŁ W ZAWODACH WĘDKARSKICH W LIDZBARKU 
WELSKIM,
- UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH W  BARTOSZYCACH, 
JEZIORANACH, BISKUPCU I OSTRÓDZIE.
UPOWSZECHNIANIE PRAW CZŁOWIEKA.
- DOROCZNE OBCHODY DNIA GODNOŚCI OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – 
OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWKA, PREZENTACJA DOROBKU 
ARTYSTYCZNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
- W RAMACH PROWADZONEGO INTEGRACYJNEGO KLUBU 
TERAPEUTYCZNEGO MŁODZIEŻ DOBROMIEJSKICH SZKÓŁ  
UCZESTNICZY W ZAJĘCIACH Z OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI WSPOMAGAJĄC W PRACY 
TERAPEUTÓW.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działalność stowarzyszenia:
- prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) dla grupy 35 osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobre Miasto i sąsiednich, którego celem 
jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie 
podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych w miarę 
predyspozycji uczestników,
- prowadzenie wspólnie z olsztyńskim kołem PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) dla 8 osób niepełnosprawnych, 
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców naszych podopiecznych, 
gdzie oprócz bieżących porad organizowane były spotkania ze specjalistami: 
psychiatrą, lekarzem medycyny ogólnej i lekarzem rehabilitacji,
- w ramach współpracy z Bankiem Żywności prowadzone było całoroczne 
dożywianie uczestników zajęć,
- prowadzenie ze środków własnych  Integracyjnego Klubu Terapeutycznego 
mającego na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami 
oraz prowadzenie terapii w ramach zajęć muzycznych, plastycznych i 
gospodarstwa domowego,
- prowadzenie ze środków własnych i dotacji celowych zajęć opiekuńczo –
terapeutycznych w ramach projektu „Otwórzmy drzwi”,
- funkcjonowanie sekcji pływackiej w ramach projektu „My też możemy być 
mistrzami.
W ramach działalności prowadzonych placówek podopieczni objęci byli opieką 
lekarza rehabilitacji i codziennymi zajęciami rehabilitacyjnymi. Uczestnicy 
korzystali również z opieki psychologa, psychiatry i lekarza rodzinnego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

160

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

88,10,Z, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób
78,10,Z, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz 
pozostających bez pracy
94,99,Z, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88,10,Z

78,10,Z

94,99,Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 549,290.28 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15,379.28 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15,379.28 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 516,216.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

516,216.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17,695.00 zł

3,666.00 zł

2,119.00 zł

11,910.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

Druk: MPiPS 7



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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 24,691.56 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 528,487.62 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

452,379.03 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

76,108.59 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

13.0 osób

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)

11.0 etatów
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2.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

60.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

7.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

7.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

5.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 294,376.59 zł

a) z tytułu umów o pracę 274,622.84 zł

Druk: MPiPS 10



w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 210,415.24 zł

nagrody

premie

26,500.00 zł

23,760.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 13,947.60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19,753.75 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,887.03 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

8,230.80 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ,,My też możemy być mistrzami” 1,500.00 zł

2 ,, Powiatowy Dzień Integracji” 7,000.00 zł

3 ,,Otwórzmy drzwi” 3,000.00 zł

4 Warsztat Terapii Zajęciowej 505,200.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Wojciech Gajewski Przewodniczący Zarządu Koła 10.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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