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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

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@psoni.org.pl Strona www www.psoni.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-05-28

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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Zima-Parjaszewska Prezes Zarządu 
Głównego

TAK

Joanna Janocha Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Barbara Szczeglik Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Mariusz Mituś Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Mariusz Bojarowski Skarbnik TAK

Radosław Piotrowicz Sekretarz Zarządu 
Głównego

TAK

Izabela Bester członek Zarządu 
Głównego

TAK

Joanna Cwojdzińska członek Zarządu 
Głównego

TAK

Andrzej Falkowski członek Zarządu 
Głównego

TAK

Wiktor Gałka członek Zarządu 
Głównego

TAK

Jolanta Janik członek Zarządu 
Głównego

TAK

Paweł Karniowski członek Zarządu 
Głównego

TAK

Przemysław Momot członek Zarządu 
Głównego

TAK

Zbysław Owczarski członek Zarządu 
Głównego

TAK

Stanisław Ryłko członek Zarządu 
Głównego

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maria Lisek-Zięba Przewodnicząca 
Centralnej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grażyna Nowakowska Sekretarz Centralnej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Lucyna Cichoń członek Centralnej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Ewa Kowalska członek Centralnej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Mieczysław Kowalczyk członek Centralnej 
Komisji Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie 
opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i 
ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze 
i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w 
samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony 
i pomocy prawnej.  
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i 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 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.
1. OREW i szkoły podstawowe - 77 placówek dla 6.673 osób,
2.  Szkoły Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 11 placówek dla 147 osób,
3. OWI/PWI  - 30 placówek dla 16.390 osób,
4.  Przedszkola - 17 placówek dla 545 osób,
5. Świetlice - 11 placówek dla 201 osób,
6. Środowiskowe Domy Samopomocy - 48 placówek dla 1.721 osób,
7. Warsztaty Terapii Zajęciowej - 84 placówki dla 3.694 osób,
8. Zakłady Aktywności Zawodowej - 13 placówek dla 808 osób,
9. Zespoły Rehab.-Terapeutyczne, Dzienne Centra Aktywności - 23 placówki dla 1.021 osób,
10. Mieszkania wspomagane, Mieszkania chronione, DPS - 31 placówek dla 478 osób
11. Mieszkania treningowe - 15 placówek dla 411 osób.

Oprócz stałej działalności placówek Zarządu Głównego: Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodka Wczesnej Interwencji, Biuro ZG 
realizowało w 2019 roku i następujące projekty:
1. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI III ”. Projekt o 
charakterze ogólnopolskim, realizowany na terenie 6 województw za pośrednictwem 6 Centrum DZWONI: w Bytomiu, 
Jarosławiu, Gdańsku, Ostródzie, Warszawie i Zgierzu. Cel: Zatrudnienie co najmniej 42 osób z niepełnosprawnością na otwartym 
rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości 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”
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. Cel: Zatrudnienie co najmniej 
36 osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości 
wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie 
kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.
4. „Ku samodzielności i niezależności”. Projekt zakłada prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w 
Ośrodku Wczesnej Interwencji (OWI) w Warszawie oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) w 
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie oraz świadczenie w sposób 
wielodyscyplinarny i kompleksowy porad dla osób z NI, ich rodzin i osób z nimi pracujących, przez specjalistów w Ogólnopolskim 
Centrum Porad. Cel 1. Zwiększanie samodzielności osób z 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 pedagogiczno-psychologicznych, 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”.
6. „Bezpieczna przyszłość. Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną ”. Projekt 
partnerski
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”. Cel: Podniesienie kompetencji w zakresie wspierania osób z 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. 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 
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niezależności”. 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 społeczno-zawodowych u 100 osób z niepełnosprawnością. Do udziału w projekcie zrekrutowano 
dziesięć 10-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”
Projekt partnerski
Lider: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Partnerzy: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
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”. Celem zaprojektowanych działań jest utrzymanie roli Awangardy, 
Rzecznika, Strażnika Wartości i Usługodawcy PSONI, poprzez wzmocnienie organizacyjne, instytucjonalne i merytoryczne 
najstarszej i największej w 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 ”- 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. W projekcie wzięło udział 10 partnerów z 
7 krajów: Francja, Belgia, Portugalia, Włochy, Rumunia, Grecja i Polska. 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 ”). 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 ”). Założeniem projektu 
jest opracowanie sposobów wykorzystania osobistych smartfonów i tabletów w czasie zajęć z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną.

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.

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

31478

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podniesienie umiejętności obywatelskich i 
zwiększenie aktywności osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
społeczności skupionych wokół nich - rodzin, 
przyjaciół, profesjonalistów na co dzień 
pracujących z osobami z niepełnosprawnością. 
Między innymi poprzez realizację projektów 
takich jak: „Wiedza dla Integracji”, „Ku 
samodzielności i niezależności”, „Centrum 
Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum 
DZWONI)”, „Administracja centralna na rzecz 
Konwencji o prawach osób z 
niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.”

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności edukacyjnej i 
szkoleniowej oraz doskonalenia 
zawodowego w stosunku do osób i grup, 
których wiedza, praca i zaangażowanie 
mogą być przydatne do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia, a w 
szczególności członków i pracowników 
Stowarzyszenia, pracowników ochrony 
zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, 
wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, 
asystentów rodzin i osób 
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. 
Ponadto Stowarzyszenie zajmuje się 
opracowaniem tekstów łatwych do czytania 
i zrozumienia dla różnych podmiotów.

85.59.B 0,00 zł

2 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 0,00 zł

3 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 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 19 795 856,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 744 180,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 870,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 607,27 zł

e) pozostałe przychody 34 198,87 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 684 791,04 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 127 936,32 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18 858 822,10 zł

w 
tym:

1 569 197,19 zł

10 869 060,01 zł

944 430,24 zł

5 476 134,66 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

124 307,29 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 215 713,86 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 152 459,68 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 19 962 341,32 zł 152 459,68 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

19 937 560,98 zł 152 459,68 zł

16 882,74 zł 0,00 zł

0,00 zł

3 912,02 zł

0,00 zł

3 985,58 zł 0,00 zł

1 wycieczki, spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 47 308,23 zł

2 szkolenia otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną 12 600,00 zł

3 utrzymanie i doposażenie placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 92 551,45 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

387 565,19 zł

232 096,56 zł

63 629,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -193 380,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12,74 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

290 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

222,51 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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174 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

10 962 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

62 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

20 osób

42 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 12 736 670,54 zł

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

12 736 670,54 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 143,36 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 298,36 zł

478 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) 

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)

123 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 23 osób

100 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

267 osób

211 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10 763 821,21 zł

10 094 395,79 zł

- nagrody

- premie

101 759,88 zł

548 765,05 zł

- inne świadczenia 18 900,49 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 972 849,33 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 16 382,74 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12 720 287,80 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8 672,15 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie organu zarządzającego nie pobierają 
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Dofinansowanie warsztatu 
terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

m. st. Warszawa 59 839,00 zł

2 Dofinansowanie działalności 
Terapeutycznego punktu 
przedszkolnego 
"Doświadczenie Świata"
rehabilitacja i edukacja 
dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną

rehabilitacja i edukacja dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

m. st. Warszawa 195 420,96 zł

3 Centrum DZWONI - wkład 
własny

rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

m. st. Warszawa 30 736,01 zł

4 Droga do włączenia osób z 
niepełnosprawnościami w 
rynek pracy

rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Województwo Mazowieckie 278 455,75 zł

5 Samodzielni na co dzień. rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Województwo Mazowieckie 26 826,12 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 136,38 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)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dofinansowanie warsztatu 
terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

538 554,00 zł

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

rehabilitacja dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Narodowy Fundusz Zdrowia 3 376 314,29 zł

3 Niepubliczna Poradnia 
Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju

edukacja i rozwój dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Edukacji Narodowej 919 686,90 zł

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

rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2 229 821,76 zł

5 Wiedza dla Włączenia zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

235 015,23 zł

6 Ku Samodzielności i 
Niezależności

rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i zwiększenie 
samodzielności osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

453 846,05 zł

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

Podniesienie kompetencji w 
zakresie wspierania osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w samodzielnym i 
niezależnym życiu u 
pracowników różnego typu 
placówek.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

175 552,46 zł

8 Dofinansowanie działalności 
klubów przy warsztacie 
terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

53 553,63 zł

9 „Bezpieczna przyszłość. 
Model środowiskowego 
wsparcia dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną”

zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Rozwoju 1 297 691,41 zł

10 „Kompleksowy i 
wielowymiarowy rozwój 
PSONI”

Działania misyjne i rozwój 
instytucjonalny organizacji

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

191 248,53 zł

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

zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Rozwoju 84 220,61 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Monika Zima-Parjaszewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1

2 Najwyższa Izba Kontroli 1

3 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 1

12 „Dostępna administracja 
publiczna - szkolenia dla 
kadry”

Podniesienie kompetencji w 
zakresie wspierania osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w samodzielnym i 
niezależnym życiu u 
pracowników administracji 
publicznej.

Ministerstwo Rozwoju 23 400,00 zł

2020-10-13
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Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd Główny Uchwałą nr 75 z dnia 27 sierpnia 2020 roku 
 

 

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] 
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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: 

Izabela Bester Joanna Cwojdzińska 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.  

http://www.psoni.org.pl/


- 3 - 

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. 
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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. 

PLACÓWKA 

2018 2019 

UCZESTNICY 
LICZBA 

PLACÓWEK 
UCZESTNICY 

LICZBA 
PLACÓWEK 

OREW i szkoły podstawowe 6.888 76 6.673 77 

Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca do Pracy  

114 10 147 11 

OWI/PWI 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 

Zespoły Rehab.-Terapeutyczne, 
Dzienne Centra Aktywności 

1.057 25 1.021 23 

Mieszkania wspomagane, 
Mieszkania chronione, DPS 

376 29 478 31 

Mieszkania treningowe 408 15 411 15 

RAZEM 31.789 356 31.478 358 



- 5 - 

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 
Grantodawca,  
Kwota dofinansowania 

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

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

Cel:   Zatrudnienie co najmniej 
42 osób z niepełnosprawnością 
na otwartym rynku pracy oraz 
wsparcie w utrzymaniu 
wysokiej motywacji i jakości 
wykonywanej pracy u osób już 
zatrudnionych poprzez 
wykorzystanie metody 
zatrudnienia wspomaganego,  
a także podniesienie 
kompetencji społecznych i 
zawodowych u wszystkich 
beneficjentów projektu. 
 

 

Projekt 
wieloletni: 
01.04.2018-
31.03.2021 w 
podziale na trzy 
roczne okresy 
finansowania. 

W roku 2019  
do 31.03. 
kontynuowany 
był I okres 
realizacji,  
a 01.04.2019 
rozpoczął się II 
okres realizacji 
projektu (do 
31.03.2020) 
 
 
 
 

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 
 

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

 

 
01.06.– 31.12. 
2019 

 

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

Cel: Zatrudnienie co najmniej 
36 osób z niepełnosprawnością 
na otwartym rynku pracy oraz 
wsparcie w utrzymaniu 
wysokiej motywacji i jakości 
wykonywanej pracy u osób już 
zatrudnionych poprzez 
wykorzystanie metody 
zatrudnienia wspomaganego, a 
także podniesienie 
kompetencji społecznych  
i zawodowych u wszystkich 
beneficjentów projektu. 

 

 
01.04.2017-
31.03.2019  
w podziale na 
dwa okresy 
finansowania: 
I okres   
01.04.2017-
31.03.2018  
 
II okres   
01.04.2018-
31.03.2019  
(przeznaczony 
tylko na 
wsparcie osób, 
które pozostają 
w zatrudnieniu).   

 

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) 
 

4.  „Ku samodzielności  
i niezależności” 

Projekt zakłada prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami w 
Ośrodku Wczesnej Interwencji 
(OWI) w Warszawie oraz 
Ośrodku Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczym 
(OREW) w Polskim 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Wyszkowie oraz 
świadczenie w sposób 
wielodyscyplinarny i 
kompleksowy porad dla osób z 
NI, ich rodzin i osób z nimi 
pracujących, przez 
specjalistów w Ogólnopolskim 
Centrum Porad. 

Cel 1. Zwiększanie 
samodzielności osób z 

Projekt 
wieloletni: 
01.04.2018-
31.03.2021 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. 

 

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 
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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 pedagogiczno-
psychologicznych, spraw 
socjalno-bytowych 

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

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: 
01.04.2018-
31.03.2021 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. 
 

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 
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6.  „Bezpieczna przyszłość. Model 
środowiskowego wsparcia 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną” 

Projekt partnerski 

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. 

01.09.2018-
31.03.2021 

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

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

Cel: Podniesienie kompetencji 
w zakresie wspierania osób z 

 
01.03.2019 -
31.12.2019 

PFRON - konkurs 1/2018 „Szansa-
rozwój-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 
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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. 

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

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

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

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.  

 
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 

9. „Droga do włączenia osób  
z niepełnosprawnościami  
w rynek pracy - KROK 1 - 
Przygotowanie zasobów” 
 
Cel projektu: podniesienie 
kompetencji społeczno-
zawodowych u 100 osób z 
niepełnosprawnością. 
Do udziału w projekcie 
zrekrutowano dziesięć 10-

11.08.2019  
– 15.12.2019 

Województwo Mazowieckie 

Koszt: 352 200,00 zł, w tym: 

 Dofinansowanie - 281 100,00 zł 

 Wkład własny niefinansowy 
osobowy (wolontariusze): 
- 71 100,00 zł 
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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” 

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

01.10.2019  

– 31.03.2021 

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: 01.10.2019-
31.03.2020: 77 436,00 zł 

11.  „Kompleksowy  
i wielowymiarowy rozwój 
PSONI” 

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

 
01.09.2019 – 
31.12.2021 

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”  

- 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. 

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 

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.  

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

01.09.2016 - 
31.08.2019 

 

Stowarzyszenie APAJH/46, 
Francja – lider projektu 

(EFS - w ramach ERASMUS+) 

27 228,00 Euro 
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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”) 

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

15.10.2017 - 
15.10.2019 

Europejski Fundusz Społeczny  
- w ramach ERASMUS+ 

160.000 zł 

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”) 

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

01.11.2019 – 
31.10.2021 

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

200.000 zł 
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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) 

 

Lp. 
Wyszczególnienie przychodów Kwota w zł % 

Przychody działalności statutowej 10 990 389,73 100,00 

1.  Składki członkowskie 357 961,79 3,26 

2.  Darowizny 96 511,66 0,87 

3.  Wpłaty z tytułu 1% 127 936,32 1,16 

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 

10.  Przychody z działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 

16 870,00 0,15 

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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