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Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. JAWORZNO

Powiat M. JAWORZNO

Ulica F. CHOPINA Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość JAWORZNO Kod pocztowy 43-600 Poczta JAWORZNO Nr telefonu 32 616 38 98

Nr faksu 32 615 03 58 E-mail psouu@poczta.fm Strona www www.psouujaworzno.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-12-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27004159600000 6. Numer KRS 0000042002

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Musiał Przewodnicząca TAK

Małgorzata Zięba Sekretarz TAK

Iwonna Bańkowska Skarbnik TAK

Bożena Owczarek Członek TAK

Monika Włodarczyk-Raczek Członek TAK

Agnieszka Wesołowska Członek TAK

Aneta Kawala Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Byrczek Przewodnicząca TAK

Danuta Popławska Członek TAK

Halina  Wyrobkiewicz Członek TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W JAWORZNIE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia, oraz wspieranie 
ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Wyznaczone cele Stowarzyszenie spełnia realizując zadnia na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie świadczy usługi  
kompleksowej, wielospecjalistycznej  pomocy w zakresie wczesnej 
interwencji dla dzieci  od 0 do 7 roku życia, prowadzi rehabilitację 
zawodową, społeczną osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną udziela specjalistycznych usług opiekuńczych  osobą z 
niepełnosprawnością  intelektualną  oraz osobą wskazującym inne 
przewlekła zaburzenia  czynności psychicznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

984

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie prowadzi trzy placówki. Środowiskowy  Dom Samopomocy w Jaworznie jest ośrodkiem 
wsparcia świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Usługi świadczy 
personel  ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dom jest przeznaczony dla 60 osób, które 
ze względu na niepełnosprawność intelektualną  oraz zaburzenia psychiczne wymagają częściowej 
opieki   oraz pomocy w zaspakajaniu podstawowych czynności życiowych i nie rokują nadziei na 
podjęcie pracy. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dzienną opiekę i dostosowany jest do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada 10 pracowni  tematycznych  w których realizowana jest 
terapia zajęciowa.
Ośrodek Wczesnej Interwencji  jest placówką przeznaczoną dla dzieci (0-7lat) zagrożonych 
nieprawidłowym rozwojem bądź dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
Celem działalności OWI jest prowadzenie kompleksowej, wielospecjalistycznej, wczesnej rehabilitacji   i 
stymulacji rozwoju psychomotorycznego i społecznego dzieci, zapobieganie pogłębianiu się  ich 
niepełnosprawności, oraz realizowanie programów wspierania rodziny. Ośrodek zapewnia konsultacje 
neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapię, terapię logopedyczną, 
pedagogiczną i psychologiczną.
Warsztat Terapii Zajęciowej  prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowując osoby 
niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 roku życia do podjęcia pracy i w miarę samodzielnego 
życia w społeczeństwie. Placówka przeznaczona jest dla 55 osób niepełnosprawnych.
Założenia rehabilitacji zawodowej realizowane są podczas zajęć terapeutycznych w pracowniach o 
profilu zawodowym: ceramicznej, gospodarstwa domowego, introligatorskiej, krawieckiej, ogrodniczo – 
witrażowej, stolarskiej (w sumie 7 pracowni), w pracowniach o profilu artystycznym: plastycznej, tkacko 
– graficznej (w sumie 2 pracownie), w pracowni umiejętności społecznych.
Założenia rehabilitacji społecznej realizowane są poprzez zajęcia w pracowniach i zajęcia dodatkowe: 
muzykoterapię, terapię przez teatr, zajęcia świetlicowe, współpraca ze szkołami, organizacja   i 
uczestnictwo w projektach, pracę Rady uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Realizowany był również program „Asystent Osób Niepełnosprawnych”. Celem usług AON jest 
zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez:
 Ułatwienie w poruszaniu się po terenie miasta(pieszo lub komunikacją miejską).
 Wsparcie w samodzielnym dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, odbywaniu wizyt 

u lekarza, korzystanie z placówek kultury, sztuki i sportu, kultu religijnego.
 Pomoc osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego w domu.
Realizowane były również 2  programy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych        pn” Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 
w Ośrodku Wczesnej Interwencji”  i  „Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych powyżej siódmego roku życia” 
Zadanie polega na prowadzeniu kompleksowej, ciągłej wielospecjalistycznej rehabilitacji (fizjoterapii, 
terapii logopedycznej, pedagogicznej oraz pomocy psychologicznej) dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych w formie indywidualnych zajęć, ustalonych przez zespół terapeutów.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Kompleksowa 
rehabilitacja obejmuje 
długoterminową 
terapię osoby powyżej 
siódmego roku życia z 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 
Prowadzimy również 
kompleksową, 
wielospecjalistyczną 
wczesną rehabilitację  i 
stymulację rozwoju  
psychomotorycznego i 
społecznego dzieci, 
zapobieganie ich 
niepełnosprawności 
oraz realizowanie 
programów wspierania 
rodziny. Ośrodek 
zapewnia konsultacje 
neurologa  dziecięcego, 
lekarza rehabilitacji 
medycznej, fizjoterapię, 
terapię logopedyczną, 
pedagogiczną i 
psychologiczną.

86.90.A

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną oraz dla 
osób wskazujących inne 
przewlekła zaburzenia 
psychiczne. Nasze 
działania skupiają się w 
pierwszej kolejności na 
zdiagnozowaniu  
indywidualnych potrzeb 
uczestnika 
 poprzez określenia 
stopnia zaburzenia 
poszczególnych sfer 
funkcjonowania. 
Opracowaniu 
indywidualnego planu 
rehabilitacji 
wspierająco -
aktywizującego, 
zgodnie z którym 
realizowane są 
poszczególne usługi 
opiekuńcze. 
Prowadzimy 
rehabilitację zawodową 
i społeczną, 
przygotowując osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie do 
podjęcia pracy  i w 
miarę samodzielne 
życie w społeczeństwie.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,165,888.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,089,027.77 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 9,635.77 zł

e) Pozostałe przychody 67,225.24 zł

80,394.84 zł

1,700,695.00 zł

159,385.15 zł

1,103,655.82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 29,121.46 zł

2,681.80 zł

9,843.70 zł

0.00 zł

16,595.96 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15,770.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,044,130.81 zł
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2.4. Z innych źródeł 76,866.01 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -75,646.14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 77,005.48 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 24,423.01 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,167,675.75 zł 24,423.01 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

3,164,673.91 zł 24,423.01 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

215.34 zł

0.00 zł

2,786.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Wycieczki uczestników WTZ 4,700.00 zł

2 Wkład własny do zadania" Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji"

5,375.57 zł

3 Wkład własny do zadania" Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych powyżej siódmego roku życia"

5,579.84 zł

4 Wkład własny do zadania "Asystent osoby niepełnosprawnej" 3,950.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

60.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

55.3 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

13,713.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,829,033.81 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,829,033.81 zł

1,724,303.81 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

99,380.00 zł

- inne świadczenia 5,350.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

70,861.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 70,861.00 zł

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

0.00 zł

8.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

8.00 osób

10.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,398.86 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia i innych 
świadczeń.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

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

8,186.62 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

1 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
na terenie Miasta Jaworzna

Celem prowadzenia 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy jest objęcie 
specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi osoby z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  z terenu Miasta 
Jaworzna. Zadaniem tego 
działania jest poprawa 
funkcjonowania uczestników w 
życiu społecznym oraz wsparcia 
ich rodzin.
_

Wojewoda Śląski 912,960.00 zł

2 Rehabilitacja lecznicza Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego.

Narodowy Fundusz Zdrowia 787,740.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Śląski Urząd Wojewódzki Katowice 1

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

1 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna, przygotowanie osób 
niepełnosprawnych  
intelektualnie do podjęcia pracy 
i w miarę samodzielnego życia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

879,780.00 zł

2 Prowadzenie kompleksowej i 
ciągłej rehabilitacji

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

225,875.82 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Przewodnicząca  - Musiał Ewa 
Sekretarz -Zięba Małgorzata
Główny Księgowy -Szewczyk 

Małgorzata
Data wypełnienia sprawozdania

2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Katowice 1

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice 1

4 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie Jaworzno 2

2017-05-16
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