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za rok 2021

• 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 2022-06-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KAMIEŃ POMORSKI

Powiat KAMIEŃSKI

Ulica GARNCARSKA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość KAMIEŃ 
POMORSKI

Kod pocztowy 72-400 Poczta KAMIEŃ POMORSKI Nr telefonu 91-382-44-41

Nr faksu 91-382-44-41 E-mail psouu@interia.pl Strona www www.psouukamien.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-14

2008-02-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81200357600000 6. Numer KRS 0000081087

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

Jolanta Jadwiga Janik PRZEWODNICZACA 
ZARZĄDU KOŁA

TAK

Grażyna Elżbieta Gawle SEKRETARZ ZARZADU 
KOŁA

TAK

Ewa Szostak WICEPRZEWODNICZĄCA 
ZARZĄDU KOŁA

TAK

Elżbieta Borowiak 
Dolatowska

SKARBNIK TAK

Marzanna Ewa Kuczyńska CZŁONEK ZARZĄDU TAK

Wiesława Olkiewicz CZŁONEK ZARZĄDU TAK

Urszula Tarnowska CZŁONEK ZARZADU TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W KAMIENIU POMORSKIM
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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.
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz 
szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za 
sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały
przekształcać własne doświadczenia  w gotowość niesienia pomocy 
innym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
    2. 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.
    3. 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.
    4. Prowadzenie Placówek:
        a. Ośrodek Wczesnej Interwencji
        b. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
        c. Ośrodek Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczy
        d. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
        e. Warsztat Terapii Zajęciowej
        f. Zakład Aktywności Zawodowej
        g. Środowiskowy Dom Samopomocy
    5. 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, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i 
wypadków, itp.
    6. 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, pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy 
społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, asystentów rodzin i 
osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.
    7. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
    8.Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

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

Wojciech Marian Woźniak PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

Ewa Lilla Bodzęta CZŁONEK KOMISJI TAK

Leokadia Maria 
Malinowska

CZŁONEK KOMISJI TAK

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
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1. Prowadzenie placówek:
    a) Ośrodek Wczesnej Interwencji
        ◦ dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno− Pedagogicznej w 
wieku od 0 do wieku w którym dziecko podejmie naukę w szkole. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i 
grupowych w wymiarze do 8 godzin w miesiącu. Ośrodek zapewnia m.in. wieloprofilowy program usprawnienia w sferze 
intelektualnej, ruchowej, społecznej 
 i emocjonalnej dziecka, okresową ocenę programu i dostosowanie go do rozwoju dziecka, wsparcie rodziny, przekazywanie 
wiedzy na temat przyczyn problemów i wskazanie sposobów usprawnienia dziecka w warunkach domowych.

W roku 2021 wsparciem objęliśmy 76 dzieci.
    b) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
        ◦ dla dzieci w wieku przedszkolnym. W NPI realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci z
niepełnosprawnościami realizują program dla dzieci zdrowych ale na poziomie odpowiadającym intelektualnym możliwościom 
wychowanka, biorąc udział w zajęciach z dziećmi zdrowymi i w zajęciach indywidualnych.
W roku 2021 wsparciem objęliśmy 130dzieci w tym26 z orzeczeniami
    c) Ośrodek Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczy
        ◦ dla dzieci i młodzieży w wieku obowiązku szkolnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnością wieloraką. W ramach prowadzonych działań realizowane są następujące 
działania: wielodyscyplinarne kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego 
indywidualnego programu postępowania. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego 
wychowanków. Rehabilitacja lecznicza, wychowanie, zajęcia rewalidacyjne będące realizacją  obowiązku szkolnego osób z 
głębokim stopniem niepełnosprawności, terapia psychologiczna i logopedyczna. Rozwijanie dojrzałości społecznej, nauka 
zachowań prozdrowotnych, opieka dostosowana do potrzeb  wynikających z wielorakiej niepełnosprawności oraz z programu 
wielodyscyplinarnych odziaływań, popularyzownie  możliowści i prawa do godnego życia.

W roku 2021 wsparciem objęliśmy 24 wychowanków.
    d) Szkoła Przysposabiająca do Pracy
        ◦ dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Szkoła prowadzona jest w formie stacjonarnej i w systemie trzyletnim. Celem jest kształcenie teoretyczne i 
praktyczne w zakresie przysposobienia do pracy.
W roku 2021 wsparciem objęliśmy 8 uczniów.
    e) Warsztat Terapii Zajęciowej
        ◦ dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w 
warsztatach terapii zajęciowej.
Terapia i rehabilitacja odbywa się na podstawie opracowanych dla każdego uczestnika w WTZ przez Radę Programową(przy
współpracy z rodzicami Indywidualnych Planów Rehabilitacji, zajęcia w placówce odbywają się w 9 pracowniach tematycznych 
do których przyporządkowano uczestników na dany rok pracy zgodnie ze składanymi wnioskami do kierownika oraz na 
podstawie zaleceń do rehabilitacji wynikającymi z programów i bieżących obserwacji oraz rozmów z uczestnikami. 
W roku 2021 wsparciem objęliśmy 54 osoby.
    f) Zakład Aktywności Zawodowej
−dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności które mają problem 
ze znalezieniem zajęcia na otwartym rynku pracy.
Rolą Zakładu Aktywności Zawodowej jest co do zasady realizacja trzech rodzajów rehabilitacji: 1) zawodowej, rozumianej jako 
przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenie pracownika w niezbędne umiejętności a w 
miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe, 2) leczniczej − poprzez zapewnienie dostępu do na terenie zakładu do usług 
rehabilitacyjnych, 3)społecznej− pomoc w odnalezieniu się w nowej  roli, wypełnieniu różnych ról społecznych, codziennym 
funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.

W roku2021 wsparciem objeliśmy58osób.
    g) Środowiskowy Dom Samopomocy
        ◦ dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówka okresowego dziennego pobytu 
w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
oraz posiłek.
Środowiskowe Domy Samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i 
przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku.
W roku2021 objęliśmywsparciem22osóby.
Realizowaliśmy projekty współfinansowane przez unię europejską w ramach EFS: ,Mieszkania treningowe/wspomagane, 
Rozwój ZAZ−Usługi noclegowe oraz PFRON: "Rehabilitacja w różnych typach placówek"
Organizowaliśmy imprezy integracyjne zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z COVID−19: "Dzień Godności", 
Przegląd Zespołów Tanecznych",  "Olimpiada Specjalna " ,"Mikołajki"
Wsparciemobjęliśmyok.300 osób.
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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

300

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

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
niepełnosprawnych − monitorowanie potrzeb, 
poradnictwo i pomoc pedagogiczna, prawna i 
socjalna. Działalność  środowiskowa nastawiona 
na zmianę postaw społecznych. Działania na
rzecz całego środowiska rodzin z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną na terenie 
powiatu kamieńskiego. Organizowanie imprez 
mających na celu integrację osób 
niepełnosprawnych ze społecznością.
Mobilizacja osób niepełnosprawnych do 
aktywnego uczestnictwa wżyciu  
społeczno−kulturalnym. Rozbudzanie w osobach 
niepełnosprawnych intelektualnie wiary we 
własne siły i możliwości.

88.10.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

Pozostała usługowa działalność 
gastronomiczna. Stowarzyszenie prowadzi 
Zakład Aktywności Zawodowej który 
specjalizuje się w działalności
gastronomicznej i cateringowej. Działalność 
ukierunkowana jest na produkcję i dostawę 
do odbiorcy posiłków obiadowych z których 
korzystają zarówno klienci indywidualni i 
instytucjonalni jak przedszkola, szkoły, 
ośrodki pomocy społecznej. Świadczy 
również usługi związane szeroko z pojętym 
cateringiem, organizowaniem i obsługą 
imprez okolicznościowych, spotkań, szkoleń 
itp.

56.29.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność wspomagająca edukację. OREW 
niepubliczna placówka specjalistyczna
umożliwiająca  realizacje obowiązku szkolnego 
zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Placówka 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie oraz  z wieloraką 
niepełnosprawnością od 3 do 25 roku życia.
SPdP−celem szkoły jest kształcenie teoretyczne i 
praktyczne w zakresie przysposobienia do pracy. 
Niepełnosprawni uczniowie przygotowywani są 
do wykonywania czynności pracy
wielokierunkowo z uwzględnieniem
zainteresowań i predyspozycji oraz możliwości 
jakie stwarza środowisko.

85.60.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność fizjoterapeutyczna − w ramach
działalności prowadzona jest diagnoza, wczesna 
rehabilitacja oraz wspomaganie rozwoju, dla
dzieci z niepełnosprawnościami oraz
zagrożonych niepełnosprawnością w ramach 
placówek Wczesne Wspomaganie Rozwoju,
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne, Ośrodek

-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,

a także młodzieży i dorosłych w ramach Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy, Zakładu Aktywności 
Zawodowej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

86.90.A 0,00 zł
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13 478,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 064 256,69 zł

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) 14 205 580,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 064 256,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 477 967,67 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,18 zł

e) pozostałe przychody 3 663 355,81 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 816,60 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 428 783,53 zł

4 914 479,78 zł

480 826,88 zł

2 240 166,50 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

w 
tym:

4 816,60 zł

0,00 zł

0,00 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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2.4. Z innych źródeł 5 123 028,66 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 742 321,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 477 967,67 zł

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

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 13 478,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 478,40 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: 13 741 848,39 zł 13 478,40 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

8 321 935,00 zł 13 478,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

10 770,58 zł

0,00 zł

5 409 142,81 zł 0,00 zł

1 Rehabilitacja dzieci i młodzieży 13 478,40 zł

1 Wkład własny do realizacji projektu rehabilitacja dzieci i młodzieży 13 478,40 zł

0,00 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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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)

232 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)

207,51 etatów

1 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

64 osób fizycznych

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-07 9



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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 016 413,27 zł

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

8 016 413,27 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)  

3 227,22 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8 009 413,27 zł

7 972 934,27 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

36 479,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 369 757,52 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7 646 655,75 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

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 Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczego

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starostwo Powiatowe w Kamieniu 
Pomorskim

1 326 258,57 zł

2 Prowadzenie  Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starostwo Powiatowe w Kamieniu 
Pomorskim

1 301 760,18 zł

3 Prowadzenie Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starostwo Powiatowe w Kamieniu 
Pomorskim

525 907,30 zł

4 Prowadzenie Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Urząd Gminy w Kamieniu Pomorskim 1 583 908,09 zł

5 Prowadzenie Ośrodka 
Wczesnej Interwencji

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starostwo Powiatowe w Kamieniu 
Pomorskim

388 751,80 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

14 120,00 zł

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

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

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 

6 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
samopomocy

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Urząd Gminy w Kamieniu Pomorskim 446 894,75 zł

7 Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie z terenu 
gminy Kamień Pomorski

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Urząd Gminy w Kamieniu Pomorskim 126 000,00 zł

8 Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie z terenu 
gminy Golczewo

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Urząd Gminy Golczewo 80 000,00 zł

9 Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie z terenu 
gminy Wolin

Działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Urząd gminy Wolin 68 130,00 zł

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

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

1 dotacja na prowadzenie ZAZ rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

województwo zachodniopomorskie, 
SODiR, PFRON, US- bar mleczny

2 820 643,86 zł
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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

Jolanta Janik
Grażyna Gawle

Ewa Szostak
Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-07
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