
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica GŁOGOWA Nr domu 2B Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-639 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-646-03-14

Nr faksu 22-848-61-62 E-mail zg@psouu.org.pl Strona www www.psouu.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01205987000000 6. Numer KRS 0000162757

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
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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)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Janocha Prezes TAK

Monika Zima - 
Parjaszewska

Wiceprezes TAK

Stanisława Syller Wiceprezes TAK

Marian Jagiełka Wiceprezes TAK

Jolanta Janik Sekretarz TAK

Mieczysław Kowalczyk Skarbnik TAK

Andrzej Domagała Członek TAK

Grzegorz Bliźniak Członek TAK

Jacek Piechota Członek TAK

Przemysław Momot Członek TAK

Wojciech Gajewski Członek TAK

Zofia Pągowska Członek TAK

Zofia Trochimowicz - 
Warga

Członek TAK

Jolanta Borek Członek NIE

Zbysław Owczarski Członek NIE

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

Andrzej Falkowski Przewodniczący TAK

Maria Lisek - Zięba Sekretarz TAK

Grażyna Nowakowska Członek TAK

Barbara Famielec Członek TAK

Krzysztof Marciniak Członek TAK
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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 opiekunów 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 rodzinach, 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, odpowiedniego 
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 rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z 
uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
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:
-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.
I inne określone w art. 5 Statutu PSONI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2015 Zarząd Główny i Koła PSOUU działały w ramach prowadzonych placówek oraz realizując 
różne programy i projekty. Działalność ta skierowana jest głównie na budowanie kompleksowych 
lokalnych systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do końca życia 
oraz wspieranie  ich rodzin. Zakres działań poszczególnych Kół jest uzależniony od lokalnych warunków, 
zdiagnozowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz potencjału, 
którym dysponują.
W roku 2015 Stowarzyszenie prowadziło następujące placówki: 
1) ośrodki (punkty) wczesnej interwencji (OWI/PWI) dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego w wieku od 0 - 7 roku życia i ich rodzin, pracujące 
w systemie konsultacyjnym i terapeutycznym
2) ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), w których realizowany jest obowiązek 
szkolny, rehabilitacja i niezbędna opieka wraz z transportem dla dzieci i młodzieży z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną oraz z ciężką wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 
lat; może być też prowadzona wczesna interwencja (w ramach kontraktów z NFZ) oraz wczesne 
wspomaganie rozwoju małego dziecka (subwencja  oświatowa)
3) przedszkola, w których wychowaniem edukacją i opieką oraz terapią objęte są dzieci w wieku 2,5 - 7 
lat z różnymi niepełnosprawnościami;  realizowane jest tu również wczesne wspomaganie rozwoju 
małego dziecka
4) niepubliczne szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami
5) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
6) niepubliczne specjalistyczne poradnie wczesnego wspomagania rozwoju
7) zespoły rehabilitacyjno-terapeutyczne, dzienne centra aktywności (DCA) 
– prowadzące różnorodne rehabilitacyjne formy aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną
8) środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) - ośrodki wsparcia dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami
9) warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) realizujące program rehabilitacji społeczno-zawodowej
10) zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) – jednostki ekonomii społecznej, prowadzące działalność 
rehabilitacyjno-gospodarczą
11) centra aktywizacji zawodowej - doradztwa zawodowego i zatrudnienia wspomaganego osób z 
niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy (Centra DZWONI)
12) mieszkalnictwo chronione i wspomagane; małe domy pomocy społecznej
13) mieszkania treningowe (szkolenie i doskonalenie samodzielności i niezależności dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną)
14) pensjonaty krótkiego pobytu
15) ośrodki i grupy wsparcia
16) biblioteki, kluby, zespoły artystyczne, galerie, sekcje i zespoły sportowe.
Na podstawie sprawozdań z działalności w roku 2015 sporządzonych przez Koła,  
opracowano poniższe zestawienie głównych placówek i liczby osób korzystających z ich usług:
PLACÓWKA/UCZESTNICY/LICZBA PLACÓWEK
OREW/3.716/64
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy/73/7
OWI/PWI/13.319/30
Przedszkole/189/12
Świetlica/187/12
ŚDS/1.504/44
WTZ/3.604/83
ZAZ/607/12
Zespoły Rehabilitacyjno-Terapeutyczne, Dzienne Centra Aktywności/841/23
Mieszkania wspomagane, Mieszkania chronione,Mieszkania Treningowe, DPS/915/38
RAZEM/24.955/325

Liczba uczestników placówek zawarta w powyższej tabeli nie wyczerpuje informacji o liczbie 
uczestników działań PSOUU wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny w 
różnych obszarach życia. W sprawozdaniach za rok 2015 Koła informują ponadto o blisko 2.000 dzieci i 
osób dorosłych, które skorzystały z różnych form, nie przypisanych wprost do działalności wyżej 
wymienionych głównych placówek. Są to np. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane poza 
OREW-em, usługi przedsiębiorstw leczniczych, czy zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w porównaniu do roku poprzedniego, w 2015 roku przybyło 
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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)

24955

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

ponad 1.600 uczestników placówek, choć o 28 zmalała liczba placówek. Dotyczy to jednak wyłącznie 
pozycji zawierającej różne formy mieszkalnictwa i jest zapewne rezultatem zakończenia przez Koła 
realizacji krótkoterminowych projektów dotyczących treningu mieszkalnictwa, czyli działań 
skierowanych na szkolenie samodzielności i zwiększanie niezależności dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto, zmniejszenie to nie przekłada się na sumaryczną liczbę 
osób  zamieszkujących mieszkania wspomagane, chronione, czy uczestniczące w treningach 
mieszkaniowych; jest ich o 280 więcej niż w poprzednim roku.  
Nieujętą w powyższej tabeli formą są spółdzielnie socjalne, które działają przy dwóch Kołach – w 
Jarosławiu i Nidzicy. Są one odrębnymi podmiotami, zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami, 
świadczącymi różne usługi (catering i przygotowanie potraw, usługi porządkowe). Spółdzielnia socjalna 
w Jarosławiu jest utworzona przez partnerstwo Koła PSOUU ze Starostwem Powiatowym, natomiast 
Koło PSOUU w Nidzicy jest członkiem spółdzielni socjalnej, obok osób fizycznych.
Ważną informacją, mającą związek z liczbami placówek i ich uczestników, jest liczba osób 
zatrudnionych przez Koła PSOUU i Zarząd Główny. Stowarzyszenie jest znaczącym w Polsce 
pracodawcą: od poprzedniego roku przybyło prawie 500 pracowników i na dzień 31 grudnia 2015 roku 
Stowarzyszenie zatrudniało 8.296 osób.

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podniesienie 
umiejętności 
obywatelskich i 
zwiększenie aktywności 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
społeczności 
skupionych wokół nich. 
Między innymi poprzez 
realizację projektów 
takich jak: „Wiedza dla 
Integracji”, 
„Ogólnopolskie 
Centrum Porad”, 
„Przemoc wobec osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Badanie 
pilotażowe”, „Ku 
samodzielności”, 
„Wsparcie osób z 
upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym 
i znacznym (w tym z 
zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) oraz 
głębokim stopniem 
upośledzenia 
umysłowego III”, 
„Centrum Doradztwa 
Zawodowego i 
Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie (Centrum 
DZWONI)”, „Wsparcie 
trenera pracy w 
procesie zatrudnienia 
wspomaganego osób 
niepełnosprawnych”.

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie na 
zlecenie oraz ze 
środków własnych 
różnorodnych usług, 
m.in. w formie 
placówek i zespołów 
kompleksowej, 
wielospecjalistycznej 
pomocy, w 
szczególności w 
zakresie wczesnej 
interwencji, 
rehabilitacji, 
działalności leczniczej, 
terapii, w tym 
socjoterapii; edukacji, 
rewalidacji i 
wychowania, m.in. w 
formie wychowania 
przedszkolnego i 
wspierania rozwoju 
oraz będących 
realizacją obowiązku 
szkolnego i obowiązku 
nauki; edukacji 
obywatelskiej, 
europejskiej i 
ekologicznej oraz 
działalności 
rehabilitacyjno- 
rekreacyjnej, 
sezonowego 
wypoczynku, 
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.

88.10.Z
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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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie dla osób 
dorosłych form 
indywidualnego 
wsparcia w 
niezależnym, 
samodzielnym życiu, 
mieszkalnictwa 
chronionego, szkolenia 
zawodowego i 
przygotowania do pracy 
oraz aktywnego 
poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, 
zatrudnienia 
chronionego i 
wspomaganego na 
otwartym rynku pracy a 
także edukacji 
ustawicznej. Udzielanie 
wsparcia członkom z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, aby oni 
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.

85.59.Z
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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) 18,968,914.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18,948,674.92 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4,404.54 zł

e) Pozostałe przychody 15,835.14 zł

1,105,420.84 zł

5,445,435.40 zł

547,377.79 zł

10,482,907.51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 712,203.51 zł

368,525.91 zł

264,220.63 zł

68,438.71 zł

1,018.26 zł

0.00 zł

10,000.00 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 115,250.93 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 17,581,141.54 zł

Druk: MPiPS 9

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


2.4. Z innych źródeł 560,318.62 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 600,636.03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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 144,418.24 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 84,280.18 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: 18,539,193.64 zł 84,280.18 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

18,348,038.89 zł 84,280.18 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

174.46 zł

0.00 zł

190,980.29 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 wycieczki, spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 38,485.88 zł

2 utrzymanie i doposażenie placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 7,843.05 zł

3 wkład własny do realizowanych projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 18,758.25 zł

4 świadczenia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 19,193.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

12,199.00 zł

Druk: MPiPS 10



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

303.0 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)

231.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

11,241.00 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 zł0.00 zł

0.00 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)

130.00 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

14.00 osób

116.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11,229,392.22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8,935,007.21 zł

8,486,920.22 zł

- nagrody

- premie

24,400.20 zł

423,686.79 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,294,385.01 zł

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

2,294,385.01 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,294,385.01 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

31.00 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

17.00 osób

14.00 osób

24.00 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

15.00 osób

9.00 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)

1,607.87 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

15,740.00 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)

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 Dofinansowanie działalności 
warsztatu terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Urząd m. st. Warszawy 51,131.01 zł

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

1 Dofinansowanie działalności 
warsztatu terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

459,876.04 zł

2 Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie - Centrum
DZWONI

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2,089,340.04 zł

3 Wsparcie trenera pracy w 
procesie zatrudnienia 
wspomaganego osób 
niepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1,063,917.82 zł

4 Ogólnopolskie Centrum 
Porad

zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

217,261.23 zł

5 Wiedza dla Integracji zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

386,018.16 zł

6 Przemoc wobec osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Badanie 
pilotażowe

Dokonanie badań w kontekście 
przemocy wobec osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

40,845.01 zł

7 Ku samodzielności rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

317,127.43 zł

8 Wsparcie osób z 
upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym 
i znacznym (w tym z 
zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) oraz głębokim 
stopniem upośledzenia 
umysłowego III”

zatrudnienie i integracja 
społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich/Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

1,259,283.23 zł

9 Kontrakt na prowadzenie
rehabilitacji w ramach
Ośrodka Wczesnej 
Interwencji w Warszawie

rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Narodowy Fundusz Zdrowia 2,787,706.30 zł

10 Niepubliczna Poradnia
Wczesnego Wspomagania
Rozwoju

edukacja i rozwój dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Edukacji Narodowej 851,899.23 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

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)

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

organizacji

Stanisława Syller/15 maja 2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Tacy Sami spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji

Warszawa 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 1

2 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1

Druk: MPiPS 15


