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ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

Druk: NIW-CRSO
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/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO

Funkcja

Wpisany do KRS

Monika Zima-Parjaszewska WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

Joanna Janocha

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

Barbara Szczeglik

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

DĂƌŝƵƐǌDŝƚƵƑ

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

Mariusz Bojarowski

Skarbnik

TAK

ZĂĚŽƐųĂǁWŝŽƚƌŽǁŝĐǌ

^ĞŬƌĞƚĂƌǌĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

Izabela Bester

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

:ŽĂŶŶĂǁŽũĚǌŝŷƐŬĂ

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

Andrzej Falkowski

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

tŝŬƚŽƌ'ĂųŬĂ

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

Jolanta Janik

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

WĂǁĞų<ĂƌŶŝŽǁƐŬŝ

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

WƌǌĞŵǇƐųĂǁDŽŵŽƚ

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

ďǇƐųĂǁKǁĐǌĂƌƐŬŝ

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

^ƚĂŶŝƐųĂǁZǇųŬŽ

ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ
'ųſǁŶĞŐŽ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

DĂƌŝĂ>ŝƐĞŬͲŝħďĂ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ
Centralnej Komisji
Rewizyjnej

TAK

'ƌĂǏǇŶĂEŽǁĂŬŽǁƐŬĂ

Sekretarz Centralnej
Komisji Rewizyjnej

TAK

>ƵĐǇŶĂŝĐŚŽŷ

ĐǌųŽŶĞŬĞŶƚƌĂůŶĞũ
Komisji Rewizyjnej

TAK

Ewa Kowalska

ĐǌųŽŶĞŬĞŶƚƌĂůŶĞũ
Komisji Rewizyjnej

TAK

DŝĞĐǌǇƐųĂǁ<ŽǁĂůĐǌǇŬ

ĐǌųŽŶĞŬĞŶƚƌĂůŶĞũ
Komisji Rewizyjnej

TAK

Wpisany do KRS

ĞůĞŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂũĞƐƚĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕ƚǁŽƌǌĞŶŝĂǁĂƌƵŶŬſǁƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂ
ǁŽďĞĐŶŝĐŚƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŝĐŚŬƵĂŬƚǇǁŶĞŵƵƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁƵ
ǁǏǇĐŝƵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕ĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽĐŚƌŽŶǇŝĐŚǌĚƌŽǁŝĂŽƌĂǌ
wspieranie ich rodzin.
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1͘/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞŝǁǇƐƚħƉŽǁĂŶŝĞǌǁŶŝŽƐŬĂŵŝŽƵƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĂƉƌĂǁŶĞ
ŐǁĂƌĂŶƚƵũČĐĞƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĞƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂǁŽďĞĐŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČŝǌĂƐƉŽŬĂũĂŶŝĞŝĐŚƉŽƚƌǌĞďǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i
ƵƐƚĂǁŝĐǌŶĞŐŽ͕ƉƌĂĐǇ͕ŵŝĞƐǌŬĂůŶŝĐƚǁĂ͕ŶŝĞǌďħĚŶĞũŽƉŝĞŬŝ͕ƵĚǌŝĂųƵǁŬƵůƚƵƌǌĞ
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ŝƌĞŬƌĞĂĐũŝǁŝŶƚĞŐƌĂĐũŝǌŽƚǁĂƌƚǇŵƑƌŽĚŽǁŝƐŬŝĞŵ͕ĂƚĂŬǏĞǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂǁ
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵǏǇĐŝƵŽƌĂǌǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂƐŽĐũĂůŶĞŐŽ͕ŽĐŚƌŽŶǇ
podstawie statutu organizacji)
i pomocy prawnej.
2͘/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞŝǁǇƐƚħƉŽǁĂŶŝĞǌǁŶŝŽƐŬĂŵŝŽƵƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĂƉƌĂǁŶĞǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞŶŝĞǌďħĚŶǇĐŚĨŽƌŵƉŽŵŽĐǇĚůĂƌŽĚǌŝŶŝŽƉŝĞŬƵŶſǁŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͘
3͘/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞŝǁǇƐƚħƉŽǁĂŶŝĞǌǁŶŝŽƐŬĂŵŝŽƵƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĂƉƌĂǁŶĞǁ
ƐƉƌĂǁŝĞƚǁŽƌǌĞŶŝĂĚǌŝĞĐŝŽŵŝĚŽƌŽƐųǇŵŽƐŽďŽŵǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕ƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇŵǁƉůĂĐſǁŬĂĐŚŽƉŝĞŬŝĐĂųŬŽǁŝƚĞũ͕
ƐƉƌǌǇũĂũČĐǇĐŚǁĂƌƵŶŬſǁƌŽǌǁŽũƵ͕ŐŽĚŶĞŐŽǏǇĐŝĂǁŝŶƚĞŐƌĂĐũŝǌŽƚǁĂƌƚǇŵ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŝĞŵƚĂŬĚĂůĞĐĞ͕ũĂŬƚǇůŬŽũĞƐƚƚŽŵŽǏůŝǁĞŽƌĂǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂ
ǁŽďĞĐŶŝĐŚƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂ͘
4͘dǁŽƌǌĞŶŝĞŽƐŽďŽŵǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁĂƌƵŶŬſǁ
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w
ƉůĂĐſǁŬĂĐŚŽƌĂǌǁĨŽƌŵĂĐŚǁƐƉĂƌĐŝĂ͕ǌŬƚſƌǇĐŚŬŽƌǌǇƐƚĂũČ͘
5͘hĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂƐǁŽŝŵĐǌųŽŶŬŽŵǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕ĂďǇƐĂŵŝŵŽŐůŝǁǇƐƚħƉŽǁĂđǁƐǁŽŝŵŝŵŝĞŶŝƵ͕ŵŝħĚǌǇ
ŝŶŶǇŵŝƉŽƉƌǌĞǌĚŽƌĂĚǌƚǁŽ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĞ͕ĂƐǇƐƚŽǁĂŶŝĞŝŽƉŝĞŬħƉƌĂǁŶČ͕Ă
ƚĂŬǏĞǁǇƐƚħƉŽǁĂŶŝĞǁŝŶƚĞƌĞƐŝĞŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͘
6͘dǁŽƌǌĞŶŝĞǁĂƌƵŶŬſǁǁųČĐǌĂŶŝĂĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ũĂŬŽ
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚŽƐſďŝũĂŬŽŐƌƵƉ͕ǁƚŽŬŶŽƌŵĂůŶĞŐŽǏǇĐŝĂ͕ŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂ
ƉƌǌĞǌŶŝĐŚǌŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶĞũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝĨŽƌŵǏǇĐŝĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕ǌǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞŵŝŵ͕ǁƌĂǌŝĞƉŽƚƌǌĞďǇ͕ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŐŽ
ǁƐƉĂƌĐŝĂ͕ǌǁųĂƐǌĐǌĂǁƉŽƐƚĂĐŝƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞũƉŽŵŽĐǇ͕ĚŽƌĂĚǌƚǁĂŝĂƐǇƐƚǇ͘
7͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚƵƐųƵŐ͕ŵ͘ŝŶ͘ǁĨŽƌŵŝĞƉůĂĐſǁĞŬŝǌĞƐƉŽųſǁ
ŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞũ͕ǁŝĞůŽƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞũƉŽŵŽĐǇ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ǁĐǌĞƐŶĞũŝŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůĞĐǌŶŝĐǌĞũ͕ƚĞƌĂƉŝŝ͕ĞĚƵŬĂĐũŝ͕
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego,
ǁĐǌĞƐŶĞŐŽǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĂƌŽǌǁŽũƵ͕ƌĞĂůŝǌĂĐũŝŽďŽǁŝČǌŬƵƐǌŬŽůŶĞŐŽŝ
ŽďŽǁŝČǌŬƵŶĂƵŬŝ͕ĂƚĂŬǏĞĞĚƵŬĂĐũŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕ǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵŽƌĂǌ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲƌĞŬƌĞĂĐǇũŶĞũ͕ŬƵůƚƵƌĂůŶĞũ͕ƐƉŽƌƚŽǁĞũŝŝŶŶĞũ
ǁǇŶŝŬĂũČĐĞũǌŝĚĞŝĂŬƚǇǁŶĞŐŽǏǇĐŝĂƉƌǌǇƉĞųŶǇŵǁųČĐǌĞŶŝƵǁǏǇĐŝĞŐƌƵƉ
ƌſǁŝĞƑŶŝĐǌǇĐŚŝůŽŬĂůŶĞũƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͖ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞĚŽǁŽǌƵŝƚƉ͕͘ǌ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŶŝĞǌďħĚŶĞũŽƉŝĞŬŝǁĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚĨŽƌŵĂĐŚ͘
8͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚůĂŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚĨŽƌŵŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂǁ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵ͕ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵǏǇĐŝƵ;ŵ͘ŝŶ͘ǁĨŽƌŵŝĞĂƐǇƐƚĞŶƚĂŽƐŽďŝƐƚĞŐŽͿ͕
ƌſǏŶǇĐŚĨŽƌŵŵŝĞƐǌŬĂůŶŝĐƚǁĂ͕ǁƚǇŵĐŚƌŽŶŝŽŶĞŐŽŝǁƐƉŽŵĂŐĂŶĞŐŽ͕
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego
ƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĂŝƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĂƉƌĂĐǇ͕ǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂĐŚƌŽŶŝŽŶĞŐŽŝ
ǁƐƉŽŵĂŐĂŶĞŐŽŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇ͕ĂƚĂŬǏĞĞĚƵŬĂĐũŝƵƐƚĂǁŝĐǌŶĞũ͘
9͘/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚĨŽƌŵƉŽŵŽĐǇƌŽĚǌŝŶŽŵ͕Ăǁ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
-grup samopomocowych,
-grup wsparcia,
ͲƵƐųƵŐǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐǇĐŚƌŽĚǌŝŶħǁǁǇƉĞųŶŝĂŶŝƵũĞũŽďŽǁŝČǌŬſǁǁŽďĞĐ
ŽƐŽďǇǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČǁĚŽŵƵŝƉŽǌĂŶŝŵ͕ƌſǁŶŝĞǏǁƐǇƚƵĂĐũĂĐŚ
kryzysowych,
ͲƉůĂĐſǁĞŬƐƚĂųĞŐŽŝĐǌĂƐŽǁĞŐŽƉŽďǇƚƵ͕
-informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy
ofiarom przemocy i wypadków, itp.
/ŝŶŶĞŽŬƌĞƑůŽŶĞǁĂƌƚ͘5 Statutu PSONI
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
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ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
W roku 2019ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇŝ<ŽųĂW^KE/ĚǌŝĂųĂųǇǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƉůĂĐſǁĞŬŽƌĂǌƌĞĂůŝǌƵũČĐƉƌŽũĞŬƚǇ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐŬŝĞƌŽǁĂŶĂũĞƐƚŐųſǁŶŝĞŶĂďƵĚŽǁĂŶŝĞůŽŬĂůŶǇĐŚŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇĐŚƐǇƐƚĞŵſǁǁƐƉĂƌĐŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ
ŽĚƵƌŽĚǌĞŶŝĂĚŽŬŽŷĐĂǏǇĐŝĂŽƌĂǌǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͘ĂŬƌĞƐĚǌŝĂųĂŷƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ<ſųW^KE/ũĞƐƚƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇŽĚůŽŬĂůŶǇĐŚ
ǁĂƌƵŶŬſǁ͕ǌĚŝĂŐŶŽǌŽǁĂŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞďŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶŽƌĂǌƉŽƚĞŶĐũĂųƵ͕ŬƚſƌǇŵĚǇƐƉŽŶƵũČ͘
WŽŶŝǏƐǌĞǌĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞŽƉƌĂĐŽǁĂŶŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƌŽŬƵ 2019ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌ<ŽųĂW^KE/͘
ĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞǌĂǁŝĞƌĂůŝĐǌďǇŐųſǁŶǇĐŚƉůĂĐſǁĞŬŽƌĂǌůŝĐǌďǇŽƐſďŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚǌŝĐŚƵƐųƵŐ͘
1͘KZtŝƐǌŬŽųǇƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞͲ77 placówek dla 6.673 osób,
2͘^ǌŬŽųǇ^ƉĞĐũĂůŶĂWƌǌǇƐƉŽƐĂďŝĂũČĐĂĚŽWƌĂĐǇͲ11 placówek dla 147 osób,
3. OWI/PWI - 30 placówek dla 16.390 osób,
4. Przedszkola - 17 placówek dla 545 osób,
5͘_ǁŝĞƚůŝĐĞͲ11 placówek dla 201 osób,
6͘_ƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŽŵǇ^ĂŵŽƉŽŵŽĐǇͲ48 placówek dla 1.721 osób,
7͘tĂƌƐǌƚĂƚǇdĞƌĂƉŝŝĂũħĐŝŽǁĞũͲ84 placówki dla 3.694 osób,
8͘ĂŬųĂĚǇŬƚǇǁŶŽƑĐŝĂǁŽĚŽǁĞũͲ13 placówek dla 808 osób,
9͘ĞƐƉŽųǇZĞŚĂď͘ͲdĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶĞ͕ǌŝĞŶŶĞĞŶƚƌĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝͲ23 placówki dla 1.021 osób,
10. Mieszkania wspomagane, Mieszkania chronione, DPS - 31 placówek dla 478 osób
11. Mieszkania treningowe - 15 placówek dla 411 osób.
KƉƌſĐǌƐƚĂųĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉůĂĐſǁĞŬĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ͗tĂƌƐǌƚĂƚƵdĞƌĂƉŝŝĂũħĐŝŽǁĞũŝKƑƌŽĚŬĂtĐǌĞƐŶĞũ/ŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ͕ŝƵƌŽ'
ƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽǁ2019ƌŽŬƵŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌŽũĞŬƚǇ͗
1ͣ͘ĞŶƚƌƵŵŽƌĂĚǌƚǁĂĂǁŽĚŽǁĞŐŽŝtƐƉŝĞƌĂŶŝĂKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ/ŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŝĞͲĞŶƚƌƵŵtKE//// ͘͟Projekt o
charakterze ogólnopolskim, realizowany na terenie 6ǁŽũĞǁſĚǌƚǁǌĂƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ6 Centrum DZWONI: w Bytomiu,
:ĂƌŽƐųĂǁŝƵ͕'ĚĂŷƐŬƵ͕KƐƚƌſĚǌŝĞ͕tĂƌƐǌĂǁŝĞŝŐŝĞƌǌƵ͘Ğů͗ĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞĐŽŶĂũŵŶŝĞũ 42ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵ
ƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇŽƌĂǌǁƐƉĂƌĐŝĞǁƵƚƌǌǇŵĂŶŝƵǁǇƐŽŬŝĞũŵŽƚǇǁĂĐũŝŝũĂŬŽƑĐŝǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞũƉƌĂĐǇƵŽƐſďũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚƉŽƉƌǌĞǌ
ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵĞƚŽĚǇǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂǁƐƉŽŵĂŐĂŶĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚƵǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ
beneficjentów projektu.
2͘ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǁŬųĂĚƵǁųĂƐŶĞŐŽĚŽƉƌŽũĞŬƚƵ ͣĞŶƚƌƵŵŽƌĂĚǌƚǁĂĂǁŽĚŽǁĞŐŽŝtƐƉŝĞƌĂŶŝĂKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
Intelektualnie - Centrum DZWONI III͟
3ͣ͘ĞŶƚƌƵŵŽƌĂĚǌƚǁĂĂǁŽĚŽǁĞŐŽŝtƐƉŝĞƌĂŶŝĂKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ/ŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŝĞͲĞŶƚƌƵŵtKE/// ͘͟Projekt o
charakterze ogólnopolskim, realizowany na terenie 7ǁŽũ͘ǌĂƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ7 Centrum DZWONI. Cel: Zatrudnienie co najmniej
36ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇŽƌĂǌǁƐƉĂƌĐŝĞǁƵƚƌǌǇŵĂŶŝƵǁǇƐŽŬŝĞũŵŽƚǇǁĂĐũŝŝũĂŬŽƑĐŝ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞũƉƌĂĐǇƵŽƐſďũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚƉŽƉƌǌĞǌǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵĞƚŽĚǇǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂǁƐƉŽŵĂŐĂŶĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
ŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚƵǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƉƌŽũĞŬƚƵ͘
4ͣ͘<ƵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝŶŝĞǌĂůĞǏŶŽƑĐŝ͘͟WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝǁ
KƑƌŽĚŬƵtĐǌĞƐŶĞũ/ŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ;Kt/ͿǁtĂƌƐǌĂǁŝĞŽƌĂǌKƑƌŽĚŬƵZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲĚƵŬĂĐǇũŶŽͲtǇĐŚŽǁĂǁĐǌǇŵ;KZtͿǁ
WŽůƐŬŝŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵŶĂZǌĞĐǌKƐſďǌhƉŽƑůĞĚǌĞŶŝĞŵhŵǇƐųŽǁǇŵ<ŽųŽǁtǇƐǌŬŽǁŝĞŽƌĂǌƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǁƐƉŽƐſď
ǁŝĞůŽĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇŝŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇƉŽƌĂĚĚůĂŽƐſďǌE/͕ŝĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƐſďǌŶŝŵŝƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚ͕ƉƌǌĞǌƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁǁKŐſůŶŽƉŽůƐŬŝŵ
Centrum Porad. Cel 1͘ǁŝħŬƐǌĂŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČŝƌŽǌǁŽũŽǁČƉŽƉƌǌĞǌƵŵŽǏůŝǁŝĂŶŝĞ
ŝŵǌĚŽďǇǁĂŶŝĂŝƌŽǌǁŝũĂŶŝĂŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ĚǌŝħŬŝŵƵůƚŝĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞŵƵŝƚƌĂŶƐĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞŵƵŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŶŝƵ
rehabilitacyjnemu. 2͘ǁŝħŬƐǌĂŶŝĞŶŝĞǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽƐſďǌE/ƉƌǌĞǌƉŽƐǌĞƌǌĞŶŝĞǁŝĞĚǌǇŝĐŚŝŝĐŚŽƚŽĐǌĞŶŝĂǌǌĂŬƌĞƐƵƉƌĂǁĂ͕ƉƌĂǁ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚ͕ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƉƌŽďůĞŵſǁƉĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶŽͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚ͕ƐƉƌĂǁƐŽĐũĂůŶŽͲďǇƚŽǁǇĐŚ͘
5ͣ͘tŝĞĚǌĂĚůĂtųČĐǌĞŶŝĂ ͘͟ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵŽƌĂǌƉŽƉƌĂǁĂƉŽƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂƉƌǌĞǌƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽ
ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČƉŽƉƌǌĞǌĚŽƐƚĂƌĐǌĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŝǁŝĞĚǌǇŽƐŽďŽŵǌE/͕ŝĐŚŽƚŽĐǌĞŶŝƵŽƌĂǌĐĂųĞŵƵ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁƵ͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǁǇĚĂǁĂŶǇũĞƐƚŵ͘ŝŶ͘ŬǁĂƌƚĂůŶŝŬ ͣ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽĚůĂtƐǌǇƐƚŬŝĐŚ͘͟
6ͣ͘ĞǌƉŝĞĐǌŶĂƉƌǌǇƐǌųŽƑđ͘DŽĚĞůƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ ͘͟Projekt
partnerski
>ŝĚĞƌ͗WŽůƐŬŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌKƐſďǌEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ/ŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ
WĂƌƚŶĞƌǌǇ͗^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞZŽĚǌŝĐſǁŝWƌǌǇũĂĐŝſųǌŝĞĐŝEŝĞǁŝĚŽŵǇĐŚŝ^ųĂďŽǁŝĐĚǌČĐǇĐŚd%͕hŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚtĂƌƐǌĂǁƐŬŝ͕
Stowarzyszenie BORIS , Stowarzyszenie HORYZONT i 8ƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ͗:ĂƌŽƐųĂǁ͕ŝƐŬƵƉŝĞĐ͕EŝĚǌŝĐĂ͕'ĚĂŷƐŬ͕ůďůČŐ͕
^ƵǁĂųŬŝ͕KƐƚƌſĚĂ͕'ŽůĞŶŝſǁ͘
dƌĞƑĐŝČƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚƚĞƐƚŽǁĂŶŝĞDŽĚĞůƵĞǌƉŝĞĐǌŶĂƉƌǌǇƐǌųŽƑđ͕ǌĂǁŝĞƌĂũČĐĞŐŽŽƉŝƐƌŽǌǁŝČǌĂŷŝŝĐŚǁĂƌŝĂŶƚſǁǁĚƌŽǏĞŶŝŽǁǇĐŚ͕
ĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶǇĐŚĚŽƌſǏŶǇĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ͕ǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČǁǇďŽƌƵŶĂũďĂƌĚǌŝĞũŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĐŚĚůĂƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŽƐſďǌ
E/ŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶŽƌĂǌǁĂƌƵŶŬſǁůŽŬĂůŶǇĐŚ͘tƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͕ĂďǇŵŽǏůŝǁĞďǇųŽƉŽǌŽƐƚĂŶŝĞŽƐŽďǇǌE/ǁƐǁŽŝŵƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵǏǇĐŝĂ͕
ƚĂŬǏĞƉŽƑŵŝĞƌĐŝŽƉŝĞŬƵŶſǁ͘
7ͣ͘WƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶĂŬĂĚƌĂŐǁĂƌĂŶĐũČǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵŝ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵǏǇĐŝƵ͘͟Ğů͗WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂŽƐſďǌE/ǁƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵŝŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵǏǇĐŝƵƵ180
ŽƐſďǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚŶĂƐƚĂŶŽǁŝƐŬĂĐŚŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶǇĐŚǁƌſǏŶǇĐŚƚǇƉĂĐŚƉůĂĐſǁĞŬĚůĂŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƌĂǌƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĞ
ǁŝĞĚǌǇŽŶŽǁŽĐǌĞƐŶǇĐŚŵĞƚŽĚĂĐŚǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂǁƑƌſĚ80ŽƉŝĞŬƵŶſǁŝĐǌųŽŶŬſǁƌŽĚǌŝŶŽƐſďǌE/͘WŽĚƐƵŵŽǁĂŶŝĞŵĐǇŬůƵƐǌŬŽůĞŷ
ďǇųŽ^ǇŵƉŽǌũƵŵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ͕ǁŬƚſƌǇŵǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų 160 osób.
8ͣ͘^ĂŵŽĚǌŝĞůŶŝŶĂĐŽĚǌŝĞŷ͘WƌŽŐƌĂŵǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƌŽǌǁŝũĂŶŝƵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝ
Druk: NIW-CRSO
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ŶŝĞǌĂůĞǏŶŽƑĐŝ͘͟Ğů͗ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵǁŝĞĚǌǇŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƉŽƉƌǌĞǌƌĞĂůŝǌĂĐũħǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚǁƚĞŵĂƚǇĐĞ
ŬƵůŝŶĂƌŶŽͲĚŝĞƚĞƚǇĐǌŶĞũ͕ŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂŝǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂǁųĂƐŶǇŵďƵĚǏĞƚĞŵŽƌĂǌďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌ/ŶƚĞƌŶĞƚƵƵ 30 osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝhĐǌĞƐƚŶŝĐǇŬŽƌǌǇƐƚĂůŝƌſǁŶŝĞǏǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂĂŶŝŵĂƚŽƌĂĚǌŝĂųĂŷƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝƵĐǌĂƐƵ
wolnego.
9ͣ͘ƌŽŐĂĚŽǁųČĐǌĞŶŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝǁƌǇŶĞŬƉƌĂĐǇͲ<ZK< 1 - Przygotowanie zasobów͘͟Cel projektu:
ƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶŽͲǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚƵ100ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ͘ŽƵĚǌŝĂųƵǁƉƌŽũĞŬĐŝĞǌƌĞŬƌƵƚŽǁĂŶŽ
ĚǌŝĞƐŝħđ10-osobowych grup i z terenu 8ƉŽǁŝĂƚſǁǁŽũĞǁ͘ŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͗ŵŝŷƐŬŝĞŐŽ͕ŶŽǁŽĚǁŽƌƐŬŝĞŐŽ͕ŽƚǁŽĐŬŝĞŐŽ͕
ƉƌƵƐǌŬŽǁƐŬŝĞŐŽ͕ƌĂĚŽŵƐŬŝĞŐŽŝŵŝĂƐƚĂZĂĚŽŵ͕D͘^ƚ͘tĂƌƐǌĂǁǇ͕ǁŽųŽŵŝŷƐŬŝĞŐŽŝǁǇƐǌŬŽǁƐŬŝĞŐŽ͘
10ͣ͘ŽƐƚħƉŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũĂƉƵďůŝĐǌŶĂͲƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŬĂĚƌǇ͟
Projekt partnerski
Lider: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
WĂƌƚŶĞƌǌǇ͗WŽůƐŬŝǁŝČǌĞŬ'ųƵĐŚǇĐŚ͕WŽůƐŬŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌKƐſďǌEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ/ŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ
tĞĨĞŬĐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝƉƌŽũĞŬƚƵŶĂƐƚČƉŝǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝŽƐſďƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇĐŚǁƉƌŽĐĞƐŝĞŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĂŝǁĚƌĂǏĂŶŝĂƉŽůŝƚǇŬ
ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚǁŽďƐǌĂƌǌĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝ<ŽŶǁĞŶĐũŝ͕ĂǁŝħĐǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĂƌſǁŶŽƑĐŝƐǌĂŶƐŝĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝĚůĂŽƐſďǌE͘tƚǇŵĐĞůƵ 1550
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁ͘ŬĂĚƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌǌČĚŽǁĞũŝƐĂŵŽƌǌČĚŽǁĞũ͕ǁĞǍŵŝĞƵĚǌŝĂųǁ2ͲĚŶŝŽǁǇĐŚƐǌŬŽůĞŶŝĂĐŚǌǌĂŬƌĞƐƵĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝĚůĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͘
11ͣ͘Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI͘͟ĞůĞŵǌĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷũĞƐƚƵƚƌǌǇŵĂŶŝĞƌŽůŝǁĂŶŐĂƌĚǇ͕
ZǌĞĐǌŶŝŬĂ͕^ƚƌĂǏŶŝŬĂtĂƌƚŽƑĐŝŝhƐųƵŐŽĚĂǁĐǇW^KE/͕ƉŽƉƌǌĞǌǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞ͕ŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞŝŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞ
ŶĂũƐƚĂƌƐǌĞũŝŶĂũǁŝħŬƐǌĞũǁWŽůƐĐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞũƌŽĚǌŝĐſǁŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕ŬƚſƌĂǌĞ
ǁǌŐůħĚƵŶĂƐǁŽũČŚŝƐƚŽƌŝħ͕ƌŽǌŵŝĂƌ͕ƐƉĞĐǇĨŝŬħŽƌĂǌƐŬĂůħĚǌŝĂųĂŷŶĂƉŽƚǇŬĂǁŽƐƚĂƚŶŝĐŚůĂƚĂĐŚŶĂƐǌĞƌĞŐƉƌŽďůĞŵſǁ͘
12ͣ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũĂĐĞŶƚƌĂůŶĂŶĂƌǌĞĐǌ<ŽŶǁĞŶĐũŝŽƉƌĂǁĂĐŚŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐǁĚƌĂǏĂŶŝĂ ͟Ͳprojekt
ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇďǇųƉƌǌĞǌWŽůƐŬŝǁŝČǌĞŬ'ųƵĐŚǇĐŚ;>ŝĚĞƌͿ͕W^KE/;WĂƌƚŶĞƌͿŝ&ƵŶĚĂĐũħ/ŶƐƚǇƚƵƚZŽǌǁŽũƵZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ;WĂƌƚŶĞƌͿ͘
ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǌĚŽůŶŽƑĐŝ51ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌǌČĚŽǁĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞĐĞŶƚƌĂůŶǇŵĚŽǁĚƌĂǏĂŶŝĂ
ƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷ<ŽŶǁĞŶĐũŝKEŽƉƌĂǁĂĐŚŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͕ƉŽƉƌǌĞǌƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǁƚǇĐŚŝŶƐƚǇƚƵĐũĂĐŚ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵƐƉŽƐŽďƵǁĚƌĂǏĂŶŝĂ<ŽŶǁĞŶĐũŝǁƌĂǌǌŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵŝǁĚƌŽǏĞŶŝĞŵǁǇďƌĂŶǇĐŚƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũŝĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
ƚǇĐŚƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷ͘
13ͣ͘<ŝĞƌƵŶĞŬ͗ĞĚƵŬĂĐũĂǁųČĐǌĂũČĐĂǁƵƌŽƉŝĞ͘͟ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽƐƚǁŽƌǌĞŶŝĞŵŽĚƵųƵŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚůƵď
ŵŽŐČĐǇĐŚǁƉƌǌǇƐǌųŽƑĐŝƉƌĂĐŽǁĂđǌƵĐǌŶŝĂŵŝŽƐƉĞĐũĂůŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞďĂĐŚĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͘tƉƌŽũĞŬĐŝĞǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų 10 partnerów z
7ŬƌĂũſǁ͗&ƌĂŶĐũĂ͕ĞůŐŝĂ͕WŽƌƚƵŐĂůŝĂ͕tųŽĐŚǇ͕ZƵŵƵŶŝĂ͕'ƌĞĐũĂŝWŽůƐŬĂ͘WĂƌƚŶĞƌǌǇǁǇŵŝĞŶŝĂůŝƐŝħĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŵŝ͕ŐƌŽŵĂĚǌŝůŝ
ĚŽďƌĞƉƌĂŬƚǇŬŝŝǁƐƉſůŶŝĞƐƚǁŽƌǌǇůŝƉƌŽŐƌĂŵƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝŝŬĂĚƌǇƐǌŬŽůŶĞũ͘ĂųŽƑđŵĂƚĞƌŝĂųſǁͲĚŽƐƚħƉŶĂĚŽƉŽďƌĂŶŝĂ
na stronie internetowej projektu.
14ͣ͘Be.Safe - Educational support for persons with intellectual disability suffering internet crime and violence͟;ͣČĚǍ
ĞǌƉŝĞĐǌŶǇͲtƐƉĂƌĐŝĞĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŽƐſďǌE/ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞƐƚħƉƐƚǁŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚŝƉƌǌĞŵŽĐǇ ͟Ϳ͘Projekt oferuje
ǁƐƉĂƌĐŝĞĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŽƐſďǌE/ŽƌĂǌƚĞƌĂƉĞƵƚſǁ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐſǁ͕ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝǁƐǇƚƵĂĐũŝĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũůƵď
ƐŬƵƚŬſǁƉƌǌĞƐƚħƉƐƚǁĂĐǇĨƌŽǁĞŐŽƉƌǌĞǌŽƐŽďǇǌE/͘
15͘͞BYOD as educational method leading to improve employabillity of adults with intellectual disability͟;ͣBYOD jako metoda
ĞĚƵŬĂĐǇũŶĂǁŝŽĚČĐĂĚŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ ͟Ϳ͘ĂųŽǏĞŶŝĞŵƉƌŽũĞŬƚƵ
ũĞƐƚŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞƐƉŽƐŽďſǁǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂŽƐŽďŝƐƚǇĐŚƐŵĂƌƚĨŽŶſǁŝƚĂďůĞƚſǁǁĐǌĂƐŝĞǌĂũħđǌŽƐŽďĂŵŝǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͘
WŽƐŝĞĚǌĞŶŝĂĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ
ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇǁƌŽŬƵ2019ŽĚďǇų5ƉŽƐŝĞĚǌĞŷŝƉŽĚũČų17ƵĐŚǁĂų͕ŶĂƚŽŵŝĂƐƚWƌĞǌǇĚŝƵŵĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽǌďŝĞƌĂųŽƐŝħǁŵŝĂƌħ
ƉŽƚƌǌĞďͲŐųſǁŶŝĞǁĨŽƌŵŝĞǌĚĂůŶĞũͲŝƉŽĚũħųŽ5ƵĐŚǁĂų͘
W dniach 24-26ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019ǁ'ĚĂŷƐŬƵĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇŽĚďǇųƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝĞǌƵĚǌŝĂųĞŵWƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇĐŚĂƌǌČĚſǁ<ſų͕ŶĂ
ŬƚſƌǇŵŽďĞĐŶǇĐŚďǇųŽ149ŽƐſď͘EĂƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝƵĚĞďĂƚŽǁĂŶŽŽĂŬƚƵĂůŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŝďŝĞǏČĐǇĐŚƉƌŽďůĞŵĂĐŚǁ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ<ſų͘WŽĚĐǌĂƐ8ƉĂŶĞůŝĚǇƐŬƵƐǇũŶǇĐŚƉŽƌƵƐǌĂŶĞďǇųǇǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ͗
оƉƌĂǁŶŽͲĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕
оƌŽůŝĂƌǌČĚſǁ<ſųǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĚǌŝĂųĂŷůŽŬĂůŶĞŐŽƐǇƐƚĞŵƵǁƐƉĂƌĐŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕
оƐǇƚƵĂĐũŝŽƐſďǌŐųħďŽŬČŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ͕
оwspieranego podejmowanie decyzji,
оƉƌǌǇƐǌųŽƑĐŝǁĂƌƐǌƚĂƚſǁƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ͕
оƉƌŽďůĞŵſǁǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƐĞŬƐƵĂůŶŽƑĐŝČŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕
оroli kodeksu etycznego w organizacji.
Zgromadzenie Elektorów w roku 2019ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇǌǁŽųĂųŶĂ08 czerwca
tŐƌŽŵĂĚǌĞŶŝƵůĞŬƚŽƌſǁǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų 65ůĞŬƚŽƌſǁ͕ĐŽƐƚĂŶŽǁŝųŽ56,5%ƵƉƌĂǁŶŝŽŶǇĐŚĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ͘WƌǌǇũħƚŽ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁƌŽŬƵ 2018 oraz sprawozdanie Centralnej Komisji
Rewizyjnej za rok 2018.

Druk: NIW-CRSO
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ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ w okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

31478

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚŝ
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝƐŬƵƉŝŽŶǇĐŚǁŽŬſųŶŝĐŚͲƌŽĚǌŝŶ͕
ƉƌǌǇũĂĐŝſų͕ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝƐƚſǁŶĂĐŽĚǌŝĞŷ
ƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚǌŽƐŽďĂŵŝǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ͘
DŝħĚǌǇŝŶŶǇŵŝƉŽƉƌǌĞǌƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚſǁ
94.99.Z
takich jak: ͣWiedza dla Integracji͕ͣ͟Ku
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝŶŝĞǌĂůĞǏŶŽƑĐŝ͕ͣ͟Centrum
Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób
EŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ/ŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŝĞ;ĞŶƚƌƵŵ
DZWONI)͕ͣ͟Administracja centralna na rzecz
Konwencji o prawach osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐǁĚƌĂǏĂŶŝĂ͘͟

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų
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2

3

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚůĂŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚĨŽƌŵ
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂǁŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵ͕
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵǏǇĐŝƵ͕ŵŝĞƐǌŬĂůŶŝĐƚǁĂ
chronionego, szkolenia zawodowego i
przygotowania do pracy oraz aktywnego
ƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĂŝƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĂƉƌĂĐǇ͕ǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ
chronionego i wspomaganego na otwartym
ƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇĂƚĂŬǏĞĞĚƵŬĂĐũŝƵƐƚĂǁŝĐǌŶĞũ͘
85.59.Z
hĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĐǌųŽŶŬŽŵǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͕ĂďǇŽŶŝƐĂŵŝ
ŵŽŐůŝǁǇƐƚħƉŽǁĂđǁƐǁŽŝŵŝŵŝĞŶŝƵ͕ŵŝħĚǌǇ
innymi poprzez doradztwo, szkolenie,
ĂƐǇƐƚŽǁĂŶŝĞŝŽƉŝĞŬħƉƌĂǁŶČĂƚĂŬǏĞ
ǁǇƐƚħƉŽǁĂŶŝĞǁŝŶƚĞƌĞƐŝĞŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚŽƐſď
ǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶĂǌůĞĐĞŶŝĞŽƌĂǌǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ǁųĂƐŶǇĐŚƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚƵƐųƵŐ͕ŵ͘ŝŶ͘ǁĨŽƌŵŝĞ
ƉůĂĐſǁĞŬŝǌĞƐƉŽųſǁŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞũ͕
ǁŝĞůŽƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞũƉŽŵŽĐǇ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝǁ
zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji,
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůĞĐǌŶŝĐǌĞũ͕ƚĞƌĂƉŝŝ͕ǁƚǇŵ
socjoterapii; edukacji, rewalidacji i wychowania,
m.in. w formie wychowania przedszkolnego i
ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂƌŽǌǁŽũƵŽƌĂǌďħĚČĐǇĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũČ
88.10.Z
ŽďŽǁŝČǌŬƵƐǌŬŽůŶĞŐŽŝŽďŽǁŝČǌŬƵŶĂƵŬŝ͖
edukacji obywatelskiej, europejskiej i
ĞŬŽůŽŐŝĐǌŶĞũŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲ
rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku,
ŬƵůƚƵƌĂůŶĞũ͕ƐƉŽƌƚŽǁĞũŝŝŶŶĞũǁǇŶŝŬĂũČĐĞũǌŝĚĞŝ
ĂŬƚǇǁŶĞŐŽǏǇĐŝĂƉƌǌǇƉĞųŶǇŵǁųČĐǌĞŶŝƵǁǏǇĐŝĞ
ŐƌƵƉƌſǁŝĞƑŶŝĐǌǇĐŚŝůŽŬĂůŶĞũƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͖
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞĚŽǁŽǌƵŝƚƉ͕͘ǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ
ŶŝĞǌďħĚŶĞũŽƉŝĞŬŝǁĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚĨŽƌŵĂĐŚ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũŝ
szkoleniowej oraz doskonalenia
zawodowego w stosunku do osób i grup,
ŬƚſƌǇĐŚǁŝĞĚǌĂ͕ƉƌĂĐĂŝǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞ
ŵŽŐČďǇđƉƌǌǇĚĂƚŶĞĚŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁ
statutowych Stowarzyszenia, a w
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝĐǌųŽŶŬſǁŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ
Stowarzyszenia, pracowników ochrony
85.59.B
ǌĚƌŽǁŝĂ͕ĞĚƵŬĂĐũŝ͕ƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ǁǇŵŝĂƌƵƐƉƌĂǁŝĞĚůŝǁŽƑĐŝ͕ŽƉŝĞŬƵŶſǁ͕
asystentów rodzin i osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͘
WŽŶĂĚƚŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǌĂũŵƵũĞƐŝħ
ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵƚĞŬƐƚſǁųĂƚǁǇĐŚĚŽĐǌǇƚĂŶŝĂ
ŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĂĚůĂƌſǏŶǇĐŚƉŽĚŵŝŽƚſǁ͘

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų
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ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) przychody finansowe
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϵϳϵϱϴϱϲ͕ϳϱǌų
ϭϵϳϰϰϭϴϬ͕ϲϭǌų
ϭϲϴϳϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϲϬϳ͕Ϯϳǌų
ϯϰϭϵϴ͕ϴϳǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

Druk: NIW-CRSO

ϭϮϳϵϯϲ͕ϯϮǌų
ϭϴϴϱϴϴϮϮ͕ϭϬǌų
ϭϱϲϵϭϵϳ͕ϭϵǌų
ϭϬϴϲϵϬϲϬ͕Ϭϭǌų
ϵϰϰϰϯϬ͕Ϯϰǌų
ϱϰϳϲϭϯϰ͕ϲϲǌų
ϲϴϰϳϵϭ͕Ϭϰǌų

8

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

ϯϴϳϱϲϱ͕ϭϵǌų

b) z darowizn od osób fizycznych
Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϮϯϮϬϵϲ͕ϱϲǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϲϯϲϮϵ͕Ϯϵǌų

w
tym:

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

ϭϱϬϬ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϮϰϯϬϳ͕Ϯϵǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

Ϯϭϱϳϭϯ͕ϴϲǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϱϮϰϱϵ͕ϲϴǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ǁǇĐŝĞĐǌŬŝ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞĚůĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

ϰϳϯϬϴ͕Ϯϯǌų

2 ƐǌŬŽůĞŶŝĂŽƚŽĐǌĞŶŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

ϭϮϲϬϬ͕ϬϬǌų

3 ƵƚƌǌǇŵĂŶŝĞŝĚŽƉŽƐĂǏĞŶŝĞƉůĂĐſǁĞŬĚůĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

ϵϮϱϱϭ͕ϰϱǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϵϵϲϮϯϰϭ͕ϯϮǌų

ϭϱϮϰϱϵ͕ϲϴǌų

ϭϵϵϯϳϱϲϬ͕ϵϴǌų

ϭϱϮϰϱϵ͕ϲϴǌų

ϭϲϴϴϮ͕ϳϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų
ϯϵϭϮ͕ϬϮǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯϵϴϱ͕ϱϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
Druk: NIW-CRSO
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ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϭϵϯϯϴϬ͕ϯϳǌų
ͲϭϮ͕ϳϰǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

290 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

Druk: NIW-CRSO

222,51 etatów
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ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

174 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
10 962 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

62 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

20 osób

b) inne osoby

42 osób

Druk: NIW-CRSO
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

123 osób

23 osób
100 osób

478 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

267 osób

b) inne osoby

211 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

&]áRQNRZLHRUJDQX]DU]ąG]DMąFHJRQLHSRELHUDMą
Z\QDJURG]HQLD]W\WXáXSHáQLHQLDIXQNFML

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŝ
zawodowa osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

m. st. Warszawa

ϱϵϴϯϵ͕ϬϬǌų

2 ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ rehabilitacja i edukacja dzieci z m. st. Warszawa
Terapeutycznego punktu
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
przedszkolnego
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ
ΗŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ_ǁŝĂƚĂΗ
rehabilitacja i edukacja
ĚǌŝĞĐŝǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

ϭϵϱϰϮϬ͕ϵϲǌų

1 Dofinansowanie warsztatu
ƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ

Kwota

3 ĞŶƚƌƵŵtKE/ͲǁŬųĂĚ
ǁųĂƐŶǇ

rehabilitacja zawodowa osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

m. st. Warszawa

4 ƌŽŐĂĚŽǁųČĐǌĞŶŝĂŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝǁ
rynek pracy

rehabilitacja zawodowa osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

Województwo Mazowieckie

Ϯϳϴϰϱϱ͕ϳϱǌų

5 ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶŝŶĂĐŽĚǌŝĞŷ͘

rehabilitacja zawodowa osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

Województwo Mazowieckie

ϮϲϴϮϲ͕ϭϮǌų

Druk: NIW-CRSO
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ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 Dofinansowanie warsztatu
ƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ

ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŝ
zawodowa osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

2 Kontrakt na prowadzenie
rehabilitacji w ramach
KƑƌŽĚŬĂtĐǌĞƐŶĞũ
Interwencji w Warszawie

rehabilitacja dzieci z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

Narodowy Fundusz Zdrowia

3 Niepubliczna Poradnia
Wczesnego Wspomagania
Rozwoju

edukacja i rozwój dzieci z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

Ministerstwo Edukacji Narodowej

ϵϭϵϲϴϲ͕ϵϬǌų

4 Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
Intelektualnie - Centrum
DZWONI

rehabilitacja zawodowa osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ϮϮϮϵϴϮϭ͕ϳϲǌų

5 tŝĞĚǌĂĚůĂtųČĐǌĞŶŝĂ

ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ϮϯϱϬϭϱ͕Ϯϯǌų

6 <Ƶ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝ
EŝĞǌĂůĞǏŶŽƑĐŝ

ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČŝǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ϰϱϯϴϰϲ͕Ϭϱǌų

7 ͣProfesjonalna kadra
ŐǁĂƌĂŶĐũČǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂ
ĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁ
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵŝŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵ
ǏǇĐŝƵ͟

Podniesienie kompetencji w
WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
zakresie wspierania osób z
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵŝ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵǏǇĐŝƵƵ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƌſǏŶĞŐŽƚǇƉƵ
placówek.

ϭϳϱϱϱϮ͕ϰϲǌų

8 ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŝ
klubów przy warsztacie
zawodowa osób z
ƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

9 ͣĞǌƉŝĞĐǌŶĂƉƌǌǇƐǌųŽƑđ͘
DŽĚĞůƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŐŽ
ǁƐƉĂƌĐŝĂĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͟

ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ

Ministerstwo Rozwoju

ǌŝĂųĂŶŝĂŵŝƐǇũŶĞŝƌŽǌǁſũ
instytucjonalny organizacji

EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego

10 ͣKompleksowy i
wielowymiarowy rozwój
PSONI͟

11 ͣAdministracja centralna na ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
rzecz Konwencji o prawach ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
osób z
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͘
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐǁĚƌĂǏĂŶŝĂ͟

Druk: NIW-CRSO

Ministerstwo Rozwoju

Kwota
ϱϯϴϱϱϰ͕ϬϬǌų

ϯϯϳϲϯϭϰ͕Ϯϵǌų

ϱϯϱϱϯ͕ϲϯǌų

ϭϮϵϳϲϵϭ͕ϰϭǌų

ϭϵϭϮϰϴ͕ϱϯǌų

ϴϰϮϮϬ͕ϲϭǌų

14

12 ͣŽƐƚħƉŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũĂ
publiczna - szkolenia dla
kadry͟

Podniesienie kompetencji w
Ministerstwo Rozwoju
zakresie wspierania osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵŝ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶǇŵǏǇĐŝƵƵ
pracowników administracji
publicznej.

ϮϯϰϬϬ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

1

2 EĂũǁǇǏƐǌĂ/ǌďĂ<ŽŶƚƌŽůŝ

1

3 DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞĞŶƚƌƵŵWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

Monika Zima-Parjaszewska

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2020-10-13
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Sprawozdanie merytoryczne z działalności

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
w roku 2019

Misją Stowarzyszenia jest:
− dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością
intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
− wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we
wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości
niesienia pomocy innym. [Art. 31 Statutu]

Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd Główny Uchwałą nr 75 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

I. Informacje organizacyjne
1. Nazwa:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Używany skrót: PSONI
2. Siedziba i adres: ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa, www.psoni.org.pl
3. Data i nr wpisu do KRS: 28.05.2003, nr 0000162757
4. REGON: 012059870
5. W roku sprawozdawczym 2019 Zarząd Główny działał w składzie:
Monika Zima-Parjaszewska - prezeska
Joanna Janocha - wiceprezes
Barbara Szczeglik - wiceprezes
Mariusz Mituś - wiceprezes
Radosław Piotrowicz - sekretarz
Mariusz Bojarowski - skarbnik
Członkowie:
Joanna Cwojdzińska
Izabela Bester

Andrzej Falkowski

Wiktor Gałka

Jolanta Janik

Paweł Karniowski

Przemysław Momot

Zbysław Owczarski

Stanisław Ryłko

6. Cele statutowe:
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. (Art.4 Statutu)

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest
organizacją pożytku publicznego i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą
w Warszawie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru
przedsiębiorców.
Od kwietnia 2019 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną z siedzibą w Warszawie prowadzi odpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie szkoleń i opracowania tekstów łatwych do czytania
i zrozumienia dla różnych podmiotów.
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Działalność statutowa objęta sprawozdaniem prowadzona jest przez Zarząd Główny
i jednostki terenowe Stowarzyszenia - Koła.
Na koniec roku sprawozdawczego 2019 w skład Stowarzyszenia wchodzi 118 Kół,
z czego:
−

101 posiada odrębną osobowość prawną (w tym w trakcie likwidacji Jasło)

−

17 korzysta z osobowości prawnej Stowarzyszenia; są to Koła w następujących
miejscowościach:
Białystok, Brzozów, Bydgoszcz, Kościerzyna (w likwidacji), Lębork, Lidzbark
(w likwidacji), Lwówek, Mława, Mońki, Opalenica, Ostrów Wlkp., Racibórz,
Sierakowice, Tarnowskie Góry, Wałbrzych, Włodawa, Wyszków.

2. Liczba członków Stowarzyszenia, według sprawozdań Kół terenowych sporządzonych
na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynosi 10.962 osób (8.468 kobiet i 2.494 mężczyzn),
w tym:
1)

7.772 - rodzice (71 %)

2)

1.562 - osoby z niepełnosprawnością (13 %)

3)

1.840 - pracownicy i inni (16 %).

W porównaniu z rokiem poprzednim, przybyło 177 członków Stowarzyszenia.

-3-

3. Działalność
3. 1. Działalność stała Stowarzyszenia
W roku 2019 Zarząd Główny i Koła PSONI działały w ramach prowadzonych placówek
oraz realizując projekty. Działalność skierowana jest głównie na budowanie lokalnych
kompleksowych systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od
urodzenia do końca życia oraz wspieranie ich rodzin. Zakres działań poszczególnych Kół
PSONI jest uzależniony od lokalnych warunków, zdiagnozowanych potrzeb osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz potencjału, którym dysponują.

Poniższe zestawienie opracowano na podstawie sprawozdań z działalności w roku
2019 sporządzonych przez Koła PSONI. Zestawienie zawiera liczby głównych placówek
oraz liczby osób korzystających z ich usług.

2018
PLACÓWKA

2019

UCZESTNICY

LICZBA
PLACÓWEK

UCZESTNICY

LICZBA
PLACÓWEK

6.888

76

6.673

77

114

10

147

11

16.247

30

16.390

30

Przedszkole

258

17

545

17

Świetlica

198

10

201

11

ŚDS

1.774

48

1.721

48

WTZ

3.718

83

3.694

84

ZAZ

751

13

808

13

1.057

25

1.021

23

Mieszkania wspomagane,
Mieszkania chronione, DPS

376

29

478

31

Mieszkania treningowe

408

15

411

15

31.789

356

31.478

358

OREW i szkoły podstawowe
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

OWI/PWI

Zespoły Rehab.-Terapeutyczne,
Dzienne Centra Aktywności

RAZEM
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3.2. Działania placówek i projektów Zarządu Głównego PSONI
Oprócz stałej działalności placówek Zarządu Głównego: Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Ośrodka Wczesnej Interwencji, Biuro ZG realizowało w 2019 roku
i następujące projekty:

Lp.

Tytuł projektu, działania

Termin realizacji

1.

„Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie - Centrum
DZWONI III”

Projekt
wieloletni:
01.04.201831.03.2021 w
podziale na trzy
roczne okresy
finansowania.

Projekt o charakterze
ogólnopolskim, realizowany
na terenie 6 województw za
pośrednictwem 6 Centrum
DZWONI: w Bytomiu,
Jarosławiu, Gdańsku,
Ostródzie, Warszawie i Zgierzu.

W roku 2019
do 31.03.
kontynuowany
był I okres
realizacji,
Cel: Zatrudnienie co najmniej a 01.04.2019
42 osób z niepełnosprawnością rozpoczął się II
na otwartym rynku pracy oraz okres realizacji
wsparcie w utrzymaniu
projektu (do
wysokiej motywacji i jakości
31.03.2020)
wykonywanej pracy u osób już
zatrudnionych poprzez
wykorzystanie metody
zatrudnienia wspomaganego,
a także podniesienie
kompetencji społecznych i
zawodowych u wszystkich
beneficjentów projektu.

2.

Dofinansowanie wkładu
własnego do projektu
„Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie - Centrum
DZWONI III”

01.06.– 31.12.
2019
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Grantodawca,
Kwota dofinansowania
PFRON - konkurs 4/2017
„Samodzielni i skuteczni”
(o zlecenie realizacji zadań
w formie wsparcia)
I okres
łącznie koszt:
2 356 950,00 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
2 120 987,20 zł
 Wkład własny
- 235 963,20 zł, w tym:
- niefinansowy - wolontariusze:
117 283,20 zł
- finansowy ze źródeł niepublicz.:
118 680,00 zł
II okres
łącznie koszt:
2 356 886,00 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
2 120 982,80 zł
 Wkład własny
- 235 904,00 zł, w tym:
- niefinansowy - wolontariusze:
117 504,00 zł
- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 118 400,00 zł

M.St. Warszawa
Dofinansowanie: 31 500,00 zł

3.

„Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie - Centrum
DZWONI II”
Projekt o charakterze
ogólnopolskim, realizowany
na terenie 7 woj. za
pośrednictwem 7 Centrum
DZWONI.

01.04.201731.03.2019
w podziale na
dwa okresy
finansowania:
I okres
01.04.201731.03.2018

II okres
01.04.2018Cel: Zatrudnienie co najmniej
36 osób z niepełnosprawnością 31.03.2019
na otwartym rynku pracy oraz (przeznaczony
tylko na
wsparcie w utrzymaniu
wsparcie osób,
wysokiej motywacji i jakości
wykonywanej pracy u osób już które pozostają
w zatrudnieniu).
zatrudnionych poprzez
wykorzystanie metody
zatrudnienia wspomaganego, a
także podniesienie
kompetencji społecznych
i zawodowych u wszystkich
beneficjentów projektu.

4.

„Ku samodzielności
i niezależności”

Projekt
wieloletni:
Projekt zakłada prowadzenie
01.04.2018rehabilitacji dzieci i młodzieży z 31.03.2021 w
niepełnosprawnościami w
podziale na trzy
Ośrodku Wczesnej Interwencji okresy
(OWI) w Warszawie oraz
finansowania.
Ośrodku RehabilitacyjnoDo dnia 31
Edukacyjno-Wychowawczym
marca 2019r.
(OREW) w Polskim
kontynuowany
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób był I okres
z Upośledzeniem Umysłowym realizacji,
Koło w Wyszkowie oraz
od 01.04.2019
świadczenie w sposób
rozpoczął się II
wielodyscyplinarny i
okres realizacji
kompleksowy porad dla osób z projektu, który
NI, ich rodzin i osób z nimi
trwał do
pracujących, przez
31.03.2020 r.
specjalistów w Ogólnopolskim
Centrum Porad.
Cel 1. Zwiększanie
samodzielności osób z
-6-

PFRON - konkurs 1/2016 „Gotowi
do pracy”
(o zlecenie realizacji zadań w
formie wsparcia)
II okres
łącznie koszt:
554 419,84 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
498 939,84 zł
 Wkład własny
- 55 480,00 zł, w tym:
- niefinansowy osobowy
(wolontariusze):
24 480,00 zł
- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 31 000,00 zł
(zwrot przez PFRON po
zakończeniu projektu i osiągnięciu
wskaźników)

PFRON - konkurs 4/2017
„Samodzielni i skuteczni”
(o zlecenie realizacji zadań w
formie wsparcia)
I okres
łącznie koszt:
487 646,84 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
461 646,84 zł
 Wkład własny
- 26 000,00 zł, w tym:
- niefinansowy osobowy
(wolontariusze):
10 800,00 zł
- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 15 200,00 zł
II okres
łącznie koszt:
487 646,84 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
461 646,84 zł

 Wkład własny
- 26 000,00 zł, w tym:
- niefinansowy osobowy
(wolontariusze):
10 800,00 zł
- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 15 200,00 zł

niepełnosprawnością
intelektualną i rozwojową
poprzez umożliwianie im
zdobywania i rozwijania
kompetencji społecznych,
dzięki multidyscyplinarnemu
i transdyscyplinarnemu
oddziaływaniu
rehabilitacyjnemu.
2. Zwiększanie niezależności
osób z NI przez poszerzenie
wiedzy ich i ich otoczenia z
zakresu prawa, praw
obywatelskich, rozwiązywania
problemów pedagogicznopsychologicznych, spraw
socjalno-bytowych
5.

„Wiedza dla Włączenia”
Celem projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu
oraz poprawa postrzegania
przez społeczeństwo osób z
niepełnosprawnością
intelektualną poprzez
dostarczanie informacji
i wiedzy osobom z NI, ich
otoczeniu oraz całemu
społeczeństwu. W ramach
projektu wydawany jest m.in.
kwartalnik „Społeczeństwo dla
Wszystkich”.

Projekt
wieloletni:
01.04.201831.03.2021 w
podziale na trzy
okresy
finansowania.
Do dnia 31
marca 2019r.
kontynuowany
był I okres
realizacji,
od 01.04.2019
rozpoczął się II
okres realizacji
projektu, który
trwał do
31.03.2020 r.
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PFRON - konkurs 4/2017
„Samodzielni i skuteczni”
(o zlecenie realizacji zadań w
formie wsparcia)
I okres
łącznie koszt:
357 343,64 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
283 383,00 zł
 Wkład własny
- 73 960,64 zł, w tym:
- niefinansowy osobowy
(wolontariusze):
31 620,00 zł
- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 42 340,64 zł
II okres
łącznie koszt:
357 343,64 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON –
283 383,00 zł
 Wkład własny
- 73 960,64 zł, w tym:
- niefinansowy osobowy
(wolontariusze):
31 620,00 zł
- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 42 340,64 zł

6.

„Bezpieczna przyszłość. Model 01.09.2018środowiskowego wsparcia
31.03.2021
dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną”
Projekt partnerski

POWER, IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, 4.1
Innowacje społeczne
Budżet łączny: 4 731 399,00 zł
PSONI: 3 127 892,50 ZŁ

Lider: Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Partnerzy: Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niewidomych i
Słabowicdzących TĘCZA,
Uniwersytet Warszawski,
Stowarzyszenie BORIS ,
Stowarzyszenie HORYZONT
i 8 społeczności lokalnych:
Jarosław, Biskupiec, Nidzica,
Gdańsk, Elbląg, Suwałki,
Ostróda, Goleniów.
Treścią projektu jest
testowanie Modelu Bezpieczna
przyszłość, zawierającego opis
rozwiązań i ich wariantów
wdrożeniowych,
dostosowanych do różnych
społeczności lokalnych, z
możliwością wyboru
najbardziej odpowiednich dla
poszczególnych osób z NI i ich
rodzin oraz warunków
lokalnych. W szczególności,
aby możliwe było pozostanie
osoby z NI w swoim
środowisku życia, także po
śmierci opiekunów.
7.

„Profesjonalna kadra
gwarancją wspierania
dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną w
samodzielnym i niezależnym
życiu”

01.03.2019 31.12.2019

Cel: Podniesienie kompetencji
w zakresie wspierania osób z
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PFRON - konkurs 1/2018 „Szansarozwój-niezależność”
łącznie koszt: 229 840 zł, w tym:
 Dofinansowanie z PFRON
– 183 244,00 zł
 Wkład własny - 46 596 zł,
w tym:
- niefinansowy - wolontariusze:
21 760,00 zł

NI w samodzielnym i
niezależnym życiu u 180 osób
zatrudnionych na
stanowiskach merytorycznych
w różnych typach placówek dla
osób dorosłych oraz
upowszechnienie wiedzy o
nowoczesnych metodach
wspierania wśród 80
opiekunów i członków rodzin
osób z NI.

- finansowy ze źródeł
niepubliczn.: 24 836,00 zł

Podsumowaniem cyklu szkoleń
było Sympozjum
zorganizowane w Warszawie,
w którym wzięło udział 160
osób.
8.

„Samodzielni na co dzień.
Program wspierania osób
z niepełnosprawnością
intelektualną w rozwijaniu
samodzielności
i niezależności”

11.08.2019–
15.12.2019

Województwo Mazowieckie
Koszt: 34 511,00 zł, w tym:
 Dofinansowanie z WM –
26 991,00 zł
 Wkład własny niefinansowy
osobowy (wolontariusze):
- 7 520,00 zł

11.08.2019
– 15.12.2019

Województwo Mazowieckie

Cel: Zwiększenie poziomu
wiedzy i umiejętności poprzez
realizację warsztatów
edukacyjnych w tematyce
kulinarno-dietetycznej,
gospodarowania i zarządzania
własnym budżetem oraz
bezpiecznego korzystania z
Internetu u 30 osób z
niepełnosprawnościami
Uczestnicy korzystali również
ze wsparcia animatora działań
społecznych w organizowaniu
czasu wolnego.
9.

„Droga do włączenia osób
z niepełnosprawnościami
w rynek pracy - KROK 1 Przygotowanie zasobów”
Cel projektu: podniesienie
kompetencji społecznozawodowych u 100 osób z
niepełnosprawnością.
Do udziału w projekcie
zrekrutowano dziesięć 10-
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Koszt: 352 200,00 zł, w tym:
 Dofinansowanie - 281 100,00 zł
 Wkład własny niefinansowy
osobowy (wolontariusze):
- 71 100,00 zł

osobowych grup i z terenu 8
powiatów wojew.
mazowieckiego: mińskiego,
nowodworskiego, otwockiego,
pruszkowskiego, radomskiego
i miasta Radom, M. St.
Warszawy, wołomińskiego i
wyszkowskiego.
10.

„Dostępna administracja
publiczna - szkolenia dla
kadry”

01.10.2019
– 31.03.2021

Projekt partnerski
Lider: Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego
Partnerzy: Polski Związek
Głuchych, Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną

POWER, II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, 2.6 Wysoka
jakość polityki na rzecz włączenia
społecznego i zawodowego osób
Niepełnosprawnych
Kwota projektu: 1 845 365,94 zł
Dofinansowanie PSONI:
337 902,00 zł
Transza 1: 01.10.201931.03.2020: 77 436,00 zł

W efekcie realizacji projektu
nastąpi zwiększenie
kompetencji osób
uczestniczących w procesie
kształtowania i wdrażania
polityk publicznych w obszarze
realizacji Konwencji, a więc
zapewnienia równości szans i
dostępności dla osób z N. W
tym celu 1550 przedstaw. kadr
administracji rządowej i
samorządowej, weźmie udział
w 2-dniowych szkoleniach z
zakresu dostępności
administracji dla osób z
niepełnosprawnościami.
11.

„Kompleksowy
i wielowymiarowy rozwój
PSONI”

01.09.2019 –
31.12.2021

Celem zaprojektowanych
działań jest utrzymanie roli
Awangardy, Rzecznika,
Strażnika Wartości i
Usługodawcy PSONI, poprzez
wzmocnienie organizacyjne,
instytucjonalne i merytoryczne
najstarszej i największej w

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Dofinansowanie:
700 000,00 zł
Budżet rok 2019: 116 100,00 zł
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Polsce organizacji
członkowskiej rodziców osób z
niepełnosprawnością
intelektualną, która ze względu
na swoją historię, rozmiar,
specyfikę oraz skalę działań
napotyka w ostatnich latach na
szereg problemów.
12.

„Administracja centralna na
rzecz Konwencji o prawach
osób
z niepełnosprawnościami.
Monitoring wdrażania”

01.04.2017 –
31.03.2019

MRPiPS - POWER 2.6
Kwota dofinansowania całego
projektu:
2 361 832, 05 zł,
w tym budżet PSONI
779 377,89 zł

01.09.2016 31.08.2019

Stowarzyszenie APAJH/46,
Francja – lider projektu

- projekt realizowany był przez
Polski Związek Głuchych (Lider),
PSONI (Partner) i Fundację
Instytut Rozwoju Regionalnego
(Partner);
Celem projektu było
zwiększenie zdolności 51
instytucji administracji
rządowej na poziomie
centralnym do wdrażania
postanowień Konwencji ONZ
o prawach osób z
niepełnosprawnościami,
poprzez przeprowadzenie w
tych instytucjach monitoringu
sposobu wdrażania Konwencji
wraz z opracowaniem i
wdrożeniem wybranych
rekomendacji dotyczących
realizacji tych postanowień.
13.

„Kierunek: edukacja
włączająca w Europie”
Celem projektu było
stworzenie modułu kształcenia
nauczycieli pracujących lub
mogących w przyszłości
pracować z uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

(EFS - w ramach ERASMUS+)
27 228,00 Euro

W projekcie wzięło udział 10
partnerów z 7 krajów: Francja,
Belgia, Portugalia, Włochy,
Rumunia, Grecja i Polska.
- 11 -

Partnerzy wymieniali się
doświadczeniami, gromadzili
dobre praktyki i wspólnie
stworzyli program szkolenia
dla nauczycieli i kadry
szkolnej. Całość materiałów
- dostępna do pobrania na
stronie internetowej projektu.

14.

„Be.Safe - Educational support
for persons with intellectual
disability suffering internet
crime and violence” („Bądź
Bezpieczny - Wsparcie
edukacyjne osób z NI
doświadczających przestępstw
internetowych i przemocy”)

15.10.2017 15.10.2019

Europejski Fundusz Społeczny
- w ramach ERASMUS+
160.000 zł

Projekt oferuje wsparcie
edukacyjne osób z NI oraz
terapeutów, psychologów,
nauczycieli w sytuacji
doświadczania przemocy
internetowej lub skutków
przestępstwa cyfrowego przez
osoby z NI.
15.

“BYOD as educational method
leading to improve
employabillity of adults with
intellectual disability” („BYOD
jako metoda edukacyjna
wiodąca do zwiększenia
zatrudnienia dorosłych osób
z niepełnosprawnością
intelektualną”)

01.11.2019 –
31.10.2021

Europejski Fundusz Społeczny
- w ramach ERASMUS+, akcja
KA2 Edukacja dorosłych –
Partnerstwa Strategiczne
200.000 zł

Założeniem projektu jest
opracowanie sposobów
wykorzystania osobistych
smartfonów i tabletów w czasie
zajęć z osobami z
niepełnosprawnością
intelektualną.
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III.

Posiedzenia Zarządu Głównego

Zarząd Główny w roku 2019 odbył 5 posiedzeń i podjął 17 uchwał, natomiast
Prezydium Zarządu Głównego zbierało się w miarę potrzeb - głównie w formie
zdalnej - i podjęło 5 uchwał.
W dniach 24-26 października 2019 w Gdańsku Zarząd Główny odbył posiedzenie
z udziałem Przewodniczących Zarządów Kół, na którym obecnych było 149 osób.
Na posiedzeniu debatowano o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia i bieżących
problemach w działalności Kół. Podczas 8 paneli dyskusyjnych poruszane były
zagadnienia:
− prawno-finansowego zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
− roli Zarządów Kół w organizacji działań lokalnego systemu wsparcia
osób z niepełnosprawnością intelektualną,
− sytuacji osób z głęboką niepełnosprawnością,
− wspieranego podejmowanie decyzji,
− przyszłości warsztatów terapii zajęciowej,
− problemów związanych z seksualnością osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
− roli kodeksu etycznego w organizacji.

IV. Zgromadzenie Elektorów w roku 2019 Zarząd Główny zwołał na 08 czerwca
W Zgromadzeniu Elektorów wzięło udział 65 Elektorów, co stanowiło 56,5%
uprawnionych do głosowania. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe
z działalności Stowarzyszenia w roku 2018 oraz sprawozdanie Centralnej Komisji
Rewizyjnej za rok 2018.
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V. Informacja o wysokości uzyskanych w roku 2019 przychodów

wraz z wyodrębnieniem ich źródeł
(Zarząd Główny PSONI i placówki bezpośrednio podległe)

Rok 2019
Źródła finansowania działalności Biura i placówek Zarządu Głównego PSONI
(WTZ, OWI, Centrum DZWONI)
Wyszczególnienie przychodów

Kwota w zł

%

Przychody działalności statutowej

10 990 389,73

100,00

357 961,79

3,26

96 511,66

0,87

127 936,32

1,16

Lp.

1.

Składki członkowskie

2.

Darowizny

3.

Wpłaty z tytułu 1%

4.

NFZ

3 376 314,29

30,72

5.

PFRON

3 632 889,50

33,06

6.

Środki unijne

1 760 445,72

16,02

7.

Samorząd

644 831,47

5,87

8.

Subwencja oświatowa

919 686,90

8,37

9.

Pozostałe

56 942,08

0,52

16 870,00

0,15

10. Przychody z działalności odpłatnej pożytku
publicznego

VI. Informacja o poniesionych kosztach
– patrz informacja dodatkowa do bilansu.
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VII.

Dane o zatrudnionych

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Główny PSONI zatrudniał 137 pracowników
etatowych, w tym:
− 20 osób w Biurze Zarządu Głównego,
− 11 osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej,
− 39 osób w Ośrodku Wczesnej Interwencji,
− 44 osoby w 7 Centrach DZWONI - Warszawa, Bytom, Zgierz, Jarosław, Gdańsk,
Ostróda, Białystok,
− 22 osoby w 7 miejscach realizacji projektu „Bezpieczna przyszłość” – Biskupiec,
Gdańsk, Ostróda, Nidzica, Jarosław, Suwałki, Elbląg
− 1 pracownica przebywała na urlopie wychowawczym.
W roku 2019 Zarząd Główny współpracował także z 77 osobami, zatrudnionymi na
podstawie pozapracowniczego stosunku pracy.
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Biurze i placówkach Zarządu Głównego
PSONI w 2019 roku wyniosło łącznie 7 105 483,31 zł. Wysokość najwyższego
miesięcznego wynagrodzenia brutto wyniosła 11 041,66 zł. Wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wyniosła 3 357,66 zł, a przeciętne
wynagrodzenie miesięczne z tytułu umów cywilnoprawnych to 1 715,89 zł.

VIII. Dane o wielkości objętych udziałów w spółkach prawa handlowego
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną nie
posiada udziałów w żadnej spółce prawa handlowego.

IX.

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
– patrz informacja dodatkowa do bilansu.

IX.

Stowarzyszenie składa roczną deklarację podatkową na druku CIT-8.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT.
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