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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-09-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina PONIATOWA

Powiat OPOLSKI

Ulica MŁODZIEŻOWA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość PONIATOWA Kod pocztowy 24-320 Poczta PONIATOWA Nr telefonu 0818204236

Nr faksu 0818204236 E-mail soni-5@o2.pl Strona www www.niepelnosprawni-poniatowa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-06-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43121149900000 6. Numer KRS 0000012774

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

Tadeusz Burek Prezes Zarządu TAK

Iwona Nowak Wiceprezes Zarządu TAK

Grzegorz Chłodny Sekretarz Zarządu TAK

Karolina Kułaga Skarbnik Zarządu TAK

Renata Basiakowska Członek Zarządu 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

Krystyna Rudnicka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Wojewódka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Zawadzka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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 podejmowanie działań na rzecz zdrowia, 
kształcenia i szczęścia osób niepełnosprawnych a szczególnie z 
upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach 
drogowych, przestrzegania wobec nich praw człowieka i dziecka, 
stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w 
otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele określone w statucie Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami:
a/ o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka 
wobec osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem 
intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, a w 
szczególności zaspokajania ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, 
edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji , integracji z 
otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony 
prawnej.
b/ o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla 
rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych a szczególnie z 
upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach 
drogowych.
2. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin osób 
niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz 
poszkodowanych w wypadkach drogowych, a w szczególności: grup 
samopomocowych, grup wsparcia, usług domowych; placówek czasowego 
pobytu, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, realizacja 
programów i podejmowanie innych działań umożliwiających integrację i 
reintegrację zawodową członków rodzin i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną itp.
3. Tworzenie warunków:
a/ osobom niepełnosprawnym a szczególnie z upośledzeniem 
intelektualnym oraz poszkodowanym w wypadkach drogowych do 
decydowania o swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach, w których przebywają, m.in. poprzez doradztwo, 
asystowanie i opiekę prawną
b/ włączania dzieci, młodzieży i dorosłych 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.
4. Prowadzenie:
a/ różnorodnych usług na zlecenie i ze środków własnych m.in. w formie 
placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności 
rehabilitacyjno - rekreacyjnej, w tym rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji 
społecznej, sportowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
organizowanie dowozu oraz poradnictwo i doradztwo dla osób 
niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz 
poszkodowanych w wypadkach drogowych,
b/ działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób 
działających na rzecz niepełnosprawnych.
c/ działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej,
d/ działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych, z 
której dochód może być przeznaczony wyłącznie na te cele.
5. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych wobec działaczy i 
pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących 
bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi a szczególnie z 
upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanymi w wypadkach 
drogowych.
6. Inspirowanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz stwarzanie warunków dla ich działalności.
7. Współpracę:
a/ z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 
fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów 
statutowych.
b/ z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
8. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 
9. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "PINOKIO" dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ośrodek posiada 50 miejsc statutowych. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin (6 godzin zajęć +transport, czynności 
porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie dokumentacji) z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej ( 13.08.2018 
r.-31.09.2018 r.). 
1. Zakres rehabilitacji społecznej obejmuje prowadzenie:
1) treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości w wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, treningu 
kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi, treningu 
farmakologicznego.
2) treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z 
osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów w środkach komunikacji publicznej, w urzędach , w 
instytucjach kultury.
3) treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, 
telewizyjnymi, internetem, udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych oraz wycieczkach krajoznawczych;
2. Prowadzenie terapii ruchowej, w tym organizowanie;
1) rehabilitacji fizycznej (fizjoterapii, fizykoterapii, masaż leczniczy, gimnastyka korekcyjna);
2) zajęć sportowych;
3) turystyki i rekreacji.
3. Prowadzenie poradnictwa i terapii psychologicznej;
4. Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, kulinarnej, edukacyjnej, teatralnej, hafciarsko-krawieckiej, 
stolarskiej, muzycznej, komputerowej, wizażu i świetlicowej.
5. Prowadzenie poradnictwa prawnego.  
W 2018 r. w ośrodku zrealizowano następujące zajęcia indywidualne:
• terapii psychologicznej (wg.potrzeb) w ramach 16 godzin zegarowych w tygodniu;
• rehabilitacji ruchowej – 35 zajęć 30 minutowych tygodniowe wg. Opracowanego harmonogramu,
• masażu – 35 zajęć 30- minutowych tygodniowo wg opracowanego harmonogramu;
oraz zajęcia grupowe  w ramach następujących pracowni:
• plastycznej – 17,5 godziny tygodniowo;
• kulinarnej- 17,5 tygodniowo;
• edukacyjnej – 17,5 tygodniowo;
• teatralnej – 3,5 godziny tygodniowo;
• hafciarsko krawieckiej- 14 godzin tygodniowo;
• stolarskiej – 14 godzin tygodniowo;
• muzycznej – 3,5 godziny tygodniowo;
• komputerowej – 24 godzin;
• wizażu – 3,5 godziny tygodniowo;
• świetlicowej – 17,5 godziny tygodniowo;
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio”  zapewnia transport na zajęcia  z domu do Ośrodka i z powrotem (na trzech 
trasach). Posiadamy dwa autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.
- udzielamy wsparcia i poradnictwa dla rodzin uczestników, organizujemy spotkania z rodzinami o charakterze informacyjno- 
szkoleniowym, 
- świadczymy poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne i prawne, pośrednictwo w kontaktach z instytucjami, tj 
PCPR, OPS, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- wg potrzeb
Przy realizacji zadania pracuje 18 pracowników na 16,25 etatu są to:
- 9 instruktorów terapii zajęciowej,, 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, masażysta, 2 kierowców, pracownik 
administracyjny, sprzątaczka, pracownik socjalny, księgowa, kierownik.
Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych o tematyce:
- Wielkanocny Maraton Twórczy „Decupage na torbach z transferem” 25.02.2018 r.
- Doradztwo metodyczne z zakresu opracowywania notatek służbowych 03.03.2018 r.
- Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w środowiskowych domach samopomocy-dostosowanie do RODO dn. 14.04.2018
 r.
- Przemoc w rodzinie – rozpoznawanie reagowanie (podstawowe zagadnienia). 21-23.05.2018 r.
- Szkolenie pt „ Inne formy komunikacji niewerbalnej” 30.07.2018
Uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny brali udział w organizowanych wydarzeniach:
07.02.2018 r. – Wyjazd na imprezę organizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nałęczowie;
08.02.2018 r. – wyjazd na zabawę karnawałową  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie;
12.03.2018 r. – wyjazd do kina w Opolu Lubelskim na film pt. „Planeta singli”;
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18.04.2018 r. – wyjazd na mecz Legia Warszawa – Górnik Zabrze; 
19.04.2018 r. Udział w Obchodach Dnia Inwalidy w Nałęczowie;
17.05.2018 r. Pielgrzymka na Jasną Górę;
10.06.2018 r. Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej;
09.08.2018 r. Przejazd kolejką Nadwiślańską; 
10.08. 2018 r. Wycieczka do Kraczewic (zwiedzanie pałacu, kościoła, muzeum w dawnej plebanii oraz udział w pokazach  
gaśniczych straży pożarnej;
10-14.09.2018 r. – Wycieczka Zakopane;
21.11.2018 r. – Zabawa Andrzejkowa;
23.11.2018 r. – Wyjazd do Teatru na spektakl pt. „Kram z piosenkami”;
28.11.2018 r. Przegląd Małych Form Teatralnych;
13.12.2018 r. Spotkanie opłatkowe dla uczestników i ich rodzin.
Realizacja zadania przyczyniła się do: wzrostu samodzielności uczestników( na miarę możliwości) w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym, wpłynęła na ogólną poprawę sprawności fizycznej, wzmocniła psychicznie uczestników i ich rodziny, 
odciążała opiekunów uczestników w opiece nad swoimi bliskimi, dając im możliwość realizowania własnych planów życiowych, 
oraz przyczyniła się do integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze społeczeństwem.
Realizacja zadania w dużym stopniu przyczyniła się do rozwiązania problemu, jakim jest odnalezienie się w życiu społecznym 
osób z zaburzeniami psychicznymi jak również ich rodzin. Uczestnicy biorąc udział w zajęciach wzmacniają poczucie własnej 
wartości, rozwijają własne zainteresowania, nawiązują nowe relacje społeczne Narzędziem ewaluacji pozwalającym określić 
rezultaty zadania jest ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych 
rezultatów, a także ocena ewentualnych postępów uczestnika przeprowadzana 2 razy w roku.

II. Prowadzenie Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej, w której realizowano:
1. zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
2. projekt "Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych".
AD. 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu 
pobudzanie i stymulowanie funkcji odpowiedzialnych psychoruchowy i społeczny rozwój i komunikację małego dziecka od 
chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. To również pomoc i 
wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z deckiem niepełnosprawnym. W 
2018 roku prowadzone były następujące formy terapii: rehabilitacja ruchowa, masaż, zajęcia psychologiczne, logopedyczne, 
pedagogiczne, terapia integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w ramach umowy zlecania. 
Wsparciem było objętych 45 dzieci.  Zrealizowano 37466 godzin zajęć terapeutycznych, w tym: 1298 godzin rehabilitacji 
ruchowej przez 6 terapeutów; 952 godziny terapii logopedycznej przez 2 terapeutów; 350 godzin zajęć psychologicznych przez 
2 terapeutów;  237 godzin terapii pedagogicznej  przez 1 terapeutę; 909 godzin terapii integracji sensorycznej przez 4 
terapeutów.
Ad. 2. W ramach projektu "Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych"  zrealizowano:
- 4320 godzin rehabilitacji ruchowej przez 6 fizjoterapeutów, z której skorzystało 60 beneficjentów. Zajęcia rehabilitacyjne to 
ćwiczenia ogólnousprawniające czynne i bierne, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia motoryki małej i motoryki dużej, nauka 
chodu, zwiększanie sprawności ruchowej i samodzielności w poruszaniu się, a tym samym polepszanie funkcjonowania 
psychospołecznego;
- 1288 godzin masażu przez 4 fizjoterapeutów - masażystów, z którego skorzystało 32 beneficjentów. Masaż to normalizacja 
napięcia mięśniowego poprzez dotyk, oddziaływanie na układy: mięśniowy, stawowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, 
pobudzanie układu nerwowego oraz zmniejszenie nadwrażliwości skóry;
- 1332 godziny zajęć psychologicznych przez 2 psychologów, z których skorzystało 34 beneficjentów. Zajęcia psychologiczne to 
minimalizowanie deficytów rozwojowych, wzmacnianie mocnych stron beneficjenta, eliminowanie zachowań zakłócających 
stereotypowych, rozwijanie osobowości i wsparcie emocjonalne, pomoc w rozwiązywaniu problemów;
- 1530 godzin zajęć logopedycznych przez 2 logopedów, z których skorzystało 40 beneficjentów. Zajęcia logopedyczne to 
usprawnianie narządów mowy, rozwijanie percepcji słuchowej i myślenia, rozwijanie mowy biernej i czynnej, rozwijanie 
wszystkich funkcji bezpośrednio lub pośrednio związanych z rozwojem mowy;
- 909 godzin zajęć pedagogicznych przez 2 terapeutów, z których skorzystało 24 beneficjentów. Zajęcia pedagogiczne to 
usprawnianie funkcji psychomotorycznych, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, eliminowanie deficytów rozwojowych 
w zakresie umiejętności szkolnych;
- 1412 godzin terapii integracji sensorycznej przez 3 terapeutów, z której skorzystało 36 beneficjentów. Terapia integracji 
sensorycznej to poprawa zaburzonych procesów przetwarzania w ośrodkowym układzie nerwowym informacji odbieranych z 
receptorów ciała oraz otoczenia;
- 178 godzin hipoterapii, z której skorzystało 16 beneficjentów. Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której 
stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, 
psychicznie i społecznie.
Przy realizacji tego projektu zrealizowano 11005 godzin zajęć, w tym 10591 godzin płatnych oraz 414 godzin zajęć jako 
świadczenie wolontariuszy.
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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)

nie dotyczy

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

1050

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

W minionym roku Środowiskowy Ośrodek 
Wsparcia posiadał 50 miejsc statutowych. W 
okresie sprawozdawczym zakres wsparcia 
obejmował:
- rehabilitację społeczną, w tym prowadzenie:
• treningu funkcjonowania w codziennym życiu, 
w tym: trening dbałości w wygląd zewnętrzny, 
trening nauki higieny, treningu kulinarnego, 
treningu umiejętności praktycznych, treningu 
gospodarowania własnymi środkami 
finansowymi, treningu farmakologicznego.
• treningu umiejętności interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie 
pozytywnych relacji uczestnika z osobami 
bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie 
zakupów w środkach komunikacji publicznej, w 
urzędach , w instytucjach kultury.
• treningu umiejętności spędzania czasu 
wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań 
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, 
internetem, udziału w spotkaniach towarzyskich 
i kulturalnych oraz wycieczkach krajoznawczych;
- terapię ruchową, w tym organizowanie;
• rehabilitacji fizycznej (fizjoterapii, fizykoterapii, 
masaż leczniczy, gimnastyka korekcyjna
• zajęć sportowych
• turystyki i rekreacji
- poradnictwo i terapię psychologiczną;
- terapię zajęciową w pracowniach:
• plastycznej
• kulinarnej
• edukacyjnej
• teatralnej
• hafciarsko-krawieckiej,
• stolarskiej
• muzycznej
• komputerowej,
• Wizażu
• Świetlicowej
- poradnictwo prawne

88.11.Z 1 200,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to 
kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne 
działania mające na celu pobudzanie i 
stymulowanie funkcji odpowiedzialnych 
psychoruchowy i społeczny rozwój i 
komunikację małego dziecka od chwili wykrycia 
pierwszych sygnałów nieprawidłowego 
funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. To 
również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i 
rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności 
postępowania z deckiem niepełnosprawnym.. W 
okresie sprawozdawczym wsparciem objętych 
było 45 dzieci. W ramach wsparcia zrealizowano 
3746 godzin terapeutycznych, w tym: 1298 
godzin rehabilitacji ruchowej; 952 godziny 
terapii logopedycznej; 350 godzin zajęć 
psychologicznych; 237 godzin terapii 
pedagogicznej; 909 godzin terapii integracji 
sensorycznej.

85.32.D 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) 1 711 163,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 710 288,84 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 874,15 zł

e) pozostałe przychody 0,03 zł

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

4.1. 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

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 23 843,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 592 779,44 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 154 897,04 zł

437 882,40 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 82 714,62 zł

2.4. Z innych źródeł 11 825,06 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 25 616,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 155,10 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: 1 951 391,94 zł 4 155,10 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

1 936 943,40 zł 4 155,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

538,66 zł

13 906,87 zł

3,01 zł 0,00 zł

1 Zakup paliwa do posiadanego samochodu- transport osób niepełnosprawnych 1 200,00 zł

1 1 na rzecz osoby fizycznej - podopieczny Hubert Niewęgłowski 2 955,10 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:

9 658,00 zł

68 056,62 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 -226 654,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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)

22 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)

18,35 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: podatek od środków transportowych

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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13 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

81 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)

10 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 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 882 924,43 zł

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

882 924,43 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)

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
(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)  

2 102,20 zł

21 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

21 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

754 389,41 zł

700 014,41 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

36 025,00 zł

- inne świadczenia 18 350,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 128 535,02 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 882 924,43 zł

Druk: NIW-CRSO 12



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

0,00 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)

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 Prowadzenie 
środowiskowego ośrodka 
wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

a) podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności uczestników 
niezbędnych do możliwie jak 
najbardziej samodzielnego życia 
i integracji społecznej;
b) pomoc w zaspakajaniu ich 
podstawowych potrzeb 
życiowych i przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych;
c) pomoc w osiągnięciu 
poprawy funkcjonowania, 
jakości życia i powstrzymanie 
postępującej regresji

Powiad Opolski 970 995,00 zł

2 Wczesne Wspomaganie 
rozwoju dziecka

pobudzanie i stymulowanie 
rozwoju ruchowego, 
poznawczego, emocjonalnego i 
społecznego dziecka od chwili 
wykrycia u niego 
niepełnosprawności do czasu 
podjęcia nauki w szkole

Powiat Opolski 181 902,04 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

5 680,72 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 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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 sprzęt rehabilitacyjny Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

9 600,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu Lubelskim 2

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

3 Oddział ZUS w Lublinie Wydział Kontroli Płatników Składek 1

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

1 Usprawnienie 
psychoruchowe osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie zajęć 
indywidualnych, które mają na 
celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do zwiększenia 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

437 882,40 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wymagane jest łączne działanie dwóch 
członków Zarządu spośród jego składu. Data wypełnienia sprawozdania 2019-09-04
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