
 
 

 
 
 

Sprawozdanie Merytoryczne  

z działalności 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Świnoujściu  

za rok 2010 

 

 

 
 

Sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

08.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.Nr 

50/01 poz.529). 

 

 



Dane organizacji: 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 72-600 Świnoujście  

 

2. Sąd właściwy rejestrowy, data wpisu, numer ewidencji oraz statystyczny numer 

identyfikacyjny REGON:  

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

data rejestracji 14.01.2002 r. 

KRS – 0000080957 

REGON – 810977357. 

 

3. Zarząd Koła PSOUU w Świnoujściu 

• Danuta Komorowska - Rożej – Przewodnicząca Zarządu Koła 

• Adam Szczodry – Wiceprzewodniczący Zarządu Koła 

• Jadwiga Łomańska – Skarbnik Zarządu Koła 

• Agnieszka Kręgiel – Sekretarz Zarządu Koła 

• Marlena Łukomska – Członek Zarządu Koła 

• Elżbieta Wojciechowicz – Członek Zarządu Koła 

 

4. Cele statutowe Koła: 

 Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia 
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.  
 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich polegająca na: 

1. Inicjowaniu i występowaniu z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące 
przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i 
zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia. 

2. Inicjowaniu i występowaniu z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie 
niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo 
oraz w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo 
przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, 



godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to 
możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka. 

3. Tworzeniu osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich 
sprawach. 

4. Udzielaniu wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, a także 
występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym. 

5. Tworzeniu warunków włączania dzieci , młodzieży i dorosłych w tok normalnego 
życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia. 

6. Inicjowaniu i prowadzeniu różnorodnych form pomocy rodzinom. 

7. Prowadzeniu na zlecenie form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji 
celów Stowarzyszenia. 

8. Określaniu i przestrzeganiu wymagań etycznych i działalność formacyjna wobec 
członków i pracowników Stowarzyszenia. 

9. Zachęcaniu różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz 
tworzenie warunków dla ich działalności. 

10. Współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także 
placówkami i osobami fizycznymi. 

11. Prowadzeniu 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. 

12. Prowadzeniu działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej 
stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI 

ZARZĄDU KOŁA 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB 

Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 
W ŚWINOUJ ŚCIU 

        ZA OKRES 01.01.2010 do 31.12.2010 roku 
 
Sprawozdanie obejmuje stan i działania prowadzone przez Zarząd Koła PSOUU w 
Świnoujściu przez okres sprawozdawczy.  
Rok 2010 był 21-tym rokiem istnienia naszego Koła. 
Przez cały ten czas kierujemy się misją sformułowaną jako: 
 
- ”Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z 
upośledzeniem umysłowym” 
 
“ Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem 
umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie 
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin” ( Art. 4 
Statutu) 



 
1 Skład Zarządu Koła: 

  W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła działał w składzie: 
Danuta Komorowska-Rożej – przewodnicząca 
Adam Szczodry -wiceprzewodniczący 
Krystyna Kamińska – sekretarz 
Jadwiga Łomańska – skarbnik 
Anna Sawicz – członek Zarządu Koła  

Komisja Rewizyjna działała w składzie: 
Zdziennicka Małgorzata – przewodnicząca Komisji 
Kotarz Janina – członek 
Kural Grzegorz – członek  

 
2 Statutowa działalność organizacyjna 

Zarząd działał w oparciu o uchwalony Regulamin pracy Zarządu Koła. 
Stałe posiedzenia Zarządu odbywały się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17,00. 
   W okresie sprawozdawczym odbyło się   10  posiedzeń Zarządu Koła. 
W tym  9 z udziałem kierowników placówek. 
W razie potrzeby odbywały się robocze spotkania z kierownikami placówek, na których 
rozwiązywane były sprawy bieżące. 
Odbyły się  2  zebrania z członkami Koła. 
Zarząd Koła podjął 7 uchwał. Treść ich za każdym razem była wywieszana na tablicy 
ogłoszeń naszego Koła w holu Centrum. 
Uchwały dotyczyły m.in.: przyjęcia sprawozdań finansowych i merytorycznych placówek, statutów 
placówek. 
Podjęto decyzje, które dotyczyły m.in. zmian w płatnościach za używanie mediów przez 
poszczególne placówki, zatrudniania specjalistów, premii i nagród. 
Ponadto członkowie Zarządu Koła brali udział w: 
− spotkaniu z posłanką panią M. Kochan celem przedstawienia funkcjonowania naszych 

placówek i problemów jakie mamy 
− spotkaniach z dyrekcją i pracownikami MOPR w sprawie funkcjonowania  i finansowania ŚDS 

i WTZ 
− spotkaniu z Naczelnikami Wydziału Zdrowia i Wydz. Edukacji w sprawie pomocy dla 
ŚDS 

− spotkanie z Grupą Morską -Cała Naprzód celem propagowania informacji o działalności 
Stowarzyszenia i wsparcia naszej organizacji 1 % podatku. 

Pan Adam Szczodry był członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta. 
 

3 Stan organizacyjny 
Koło nasze posiada  56 członków. 
Z usług naszych placówek korzysta  58 osób niepełnosprawnych,  
 

4.Działalność statutowa Koła służąca realizacji celów statutowych odbywa 
się głównie poprzez: 

I.  prowadzenie stałych placówek edukacyjno- rehabilitacyjnej, terapeutycznej i 
rehabilitacyjno -terapeutycznej, z zapewnioną niezbędną opieką (organizowanie, 
zapewnienie środków i rozliczanie ich, zarządzanie) 
II.  działalność okazjonalna (imprezy, wystawy, wycieczki, szkolenia, itp.) 



   Osobną formą realizacji celów statutowych są działania adresowane do władz i społeczności 
lokalnej poprzez spotkania z przedstawicielami władz miasta, strona internetowa Koła  
biuletyny propagujące nasze cele, problemy, jak i osiągnięcia, imprezy otwarte – Dzień 
Godności, wystawy w Domu Kultury, stała wystawa w holu centrum handlowego “Uznam”. 

 
5.Placówki: 

Koło nasze prowadzi 4 placówki: 
A/ Ośrodek Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży objętej 
obowiązkiem szkolnym. Na dzień dzisiejszy uczestniczy  w nim 13-ro dzieci. 
    Zatrudnieni są nauczyciele- terapeuci, opiekunowie -pomoc terapeutów, fizjoterapeuci, 
logopeda, 
 katecheta, psycholog.  
Placówka ta utrzymuje się z subwencji oświatowej. Jej działanie oparte jest na Ustawie o 
“Systemie Oświaty” i merytorycznie podlega Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
B/Punkt Przedszkola Specjalnego “Jeżyk”. 
W przedszkolu mamy obecnie 7-ro dzieci, które objęte są działaniami terapeutycznym celem 
jak najlepszego przygotowania ich do dalszej edukacji. 
C/ Warsztat Terapii Zajęciowej – dla dorosłych ,realizujący program rehabilitacji społeczno- 
zawodowej. Uczestniczy do niego 25 podopiecznych.  
Zatrudnieni pracownicy merytoryczni to: terapeuci, rehabilitant, logopeda, psycholog, 
pielęgniarka, pracownik socjalny. 
Działa na podstawie “Ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych” . 
D/ Środowiskowy Dom Samopomocy - dla 13 dorosłych. Realizuje zadania rehabilitacyjne i 
terapeutyczne. Zatrudnia terapeutów, rehabilitanta, logopedę, psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego. 
ŚDS jest rządowym zadaniem zleconym, finansowanym z Urzędu Wojewódzkiego poprzez 
Wydz. Zdrowia naszego miasta.  
ŚDS działa w oparciu o Ustawy: O pomocy społecznej “ i “O ochronie zdrowia 
psychicznego” 
Obsługą administracyjno-księgową zajmuje się Biuro Obsługi Placówek w składzie : 
kierownik biura, główna księgowa, pracownik administracyjny, konserwator, kierowcy, 
sprzątaczki. 
Biuro zapewnia funkcjonowanie Koła i placówek, jest finansowane z budżetów placówek. 
 

6 Kontrole: 
W   grudniu 2010 r. w WTZ odbyła się coroczna zewnętrzne kontrola MOPR-u, a także 
coroczna kontrola Wydz. Edukacji w OREW i NPS. 
  

7 Skargi 
W okresie sprawozdawczym do Zarządu Koła  nie wpłynęła żadna skarga na funkcjonowanie 
placówek. 
 

8 .  Remonty bieżące, zakup sprzętu 
Na bieżąco przeprowadzono malowanie sal lekcyjnych w OREW. 
Dokonano zakupu sprzętu do NPS i OREW – ławki, stoliki oraz sprzętu do terapii IS. 
 

9.Problemy i zadania  Zarządu 
A/ 
Sytuacja finansowa Koła i placówek. 
Sytuacja finansowa Koła i Placówek jest przedstawiona w sprawozdaniu finansowym. 



Rok 2010- został zamknięty  w płacach pracowników i opłatach za wszystkie usługi. 
Rok 2010 -ty był szczególnie trudny dla ŚDS ze względu na obniżenie dotacji na jednego 
uczestnika z Urzędu Wojewódzkiego oraz zmniejszeniem o 10 % funduszy PFRON. Zmiany 
te nastąpiły w trakcie roku, co bardzo utrudniało nam zamknięcie budżetu. Dzięki podjętym 
działaniom przez Zarząd / pisma i rozmowy z władzami Miasta/ udało się uzyskać wsparcie 
Miasta w kwocie 10 tys. zł. Aby zamknąć budżet na 2010 rok Zarząd Koła podjął decyzję o 
dofinansowaniu ŚDS z środków Koła.  
Zwracanie przez nas uwagi Urzędowi Miasta  na problemy finansowe ŚDS spowodowało, że 
po raz pierwszy od chwili uruchomienia tej placówki w budżecie naszego Miasta na rok 2011 
zostało  uwzględnione dofinansowanie na ŚDS w wysokości 40 tys. zł. Przy zwiększonej 
przez Wojewodę od nowego roku dotacji na każdego uczestnika- ŚDS powinien dać sobie 
radę. 
OREW i “Jeżyk”  otrzymuje finanse z dotacji oświatowej i sytuacja finansowa tych placówek jest 
dobra. 
WTZ  – ma dotację z PFRON w 90% i 10% dokłada miasto, transze finansowe wpływają 
regularnie. 
Szukamy dodatkowych pieniędzy w rozpowszechnianiu informacji o możliwości odpisu 1% z 
podatku. 
Na imprezy -typu pikniki, imprezy sportowe czy artystyczne dla podopiecznych placówek, 
jak i dla członków Koła uzyskujemy  dofinansowanie z Miasta / Środki PFRON/, a także 
przeznaczamy środki finansowe z 1% podatku pozyskanego przez Koło.  
W roku sprawozdawczym na terenie Centrum odbyło się   39 takich imprez. 
Nasze placówki aktywnie włączają się w pozyskiwanie środków na terapię – poprzez udział w 
kiermaszach, oferowanie swoich wytworów na aukcjach, darowizn od osób fizycznych, jak i od 
przedsiębiorstw. Pieniądze w ten sposób uzyskane przeznaczają na zakup materiałów do zajęć. 
Należy pamiętać, że jako organizacja pożytku publicznego nie możemy sprzedawać naszych 
produktów. 
B/ 
Współdziałanie członków Koła 
Część rodziców chętnie włącza się w działania na rzecz Koła i placówek – są to udziały w 
kiermaszach, pomoc w imprezach okolicznościowych. 
W dalszym ciągu jednak za małe jest zaangażowanie większości rodziców w pracę na rzecz 
Stowarzyszenia. 
 
  Zakończenie: 
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu i rodzicom za pracę, za czas, który 
poświęcili sprawom związanym z działalnością Koła i naszych placówek. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych: 

zapewnienie funkcjonowania bieżącego placówek: 

 

Lp       Źródła przychodu Kwota 

1 Urząd Miasta i Gminy Świnoujście          718.394,60 

2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

         125.273,00 

3 PFRON          478.235,44 

4 Składki członkowskie              3.100,80 

5 Darowizny              4.911,90 

6 Odsetki bankowe              1.325,73 

7 1% - pożytek publiczny            21.253,90 

 RAZEM       1.352495,37 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach 

 

Lp Rodzaj kosztu Kwota 

1 Realizacja celów statutowych     1.273.000,00 

2 Administracja             8.082,73 

3 Działalność                   0,00 

4 Pozostałe koszty          36.377,21 

 RAZEM     1.317.459,94 

 

7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

PSOUU Koło w Świnoujściu nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8. Uchwały Zarządu Koła: 

Zarząd Koła podjął 7 uchwał dotyczących bieżącej działalności Koła 

 

 

 



9.Wartość aktywów i zobowiązań organizacji  

 

LP Aktywa i zobowiązania Wartość 

1 Rzeczowe aktywa trwałe           205.941,15 

2 Aktywa obrotowe           339.305,06 

 Suma bilansowa           545.246,21 

3 Zobowiązania             18.398,65 

 

10. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe: 

• Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu 

• Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 

• Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

• Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego  

• Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do OREW i NPS 

11. Dane o zatrudnieniu: 

Liczba zatrudnionych osób z podziałem wg zajmowanych stanowisk na dzień 31.12.2010r.: 

• 1  Dyrektor OREW  
• 1 Kierownik WTZ 
• 1 p.o. Kierownika ŚDS 
• 1 Kierownik BOP 
• 1 Główny Księgowy 
• 12 Nauczycieli- Terapeutów 
• 5 Pomocy nauczyciela – terapeuty 
• 2 Pielęgniarki 
• 10 Terapeutów Zajęciowych 
• 1 Pracownik Socjalny 
• 5 Kierowców 
• 1 Psycholog 
• 1 Fizjoterapeuta 
• 1 Pracownik administracyjno-biurowy 
• 1 Konserwator 
• 2 Sprzątaczki 
• 1 Logopeda 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym  

nie zatrudniało osób w ramach prowadzenia tej działalności. 

 

 



12. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 

- wynagrodzenia          -    734.895,52 

- premie                       -      13.066,80 

- nagrody                     -      25.200,00  

- inne świadczenia       -        1.107,90   
                                    ------------------------ 
                                          774.270,22 
 

W tym z działalności gospodarczej  -   0 
 

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu: 

                                      Nie wystąpiły 

Wynagrodzenie z umów zlecenia: 

                                    -   39.592,61 

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, 

Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych, 

Stowarzyszenie nie posiada obligacji oraz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, 

Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości, 

Stowarzyszenie w roku obrotowym nabyło środki trwałe wykazane w zał. nr.1 

Wartość aktywów i zobowiązań organizacji wykazano w sprawozdaniu finansowym. 

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik 

finansowy tej działalności wykazano w sprawozdaniu finansowym. 

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych. 

Stowarzyszenie składa deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy – CIT 8,  

z tyt. rozliczenia w zakresie podatku od osób fizycznych – PIT-4R. 

 W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu były przeprowadzone następujące kontrole: 

• OREW i NPS – kontrola przeprowadzona przez Sanepid –    24.11.2010   r. – bez zastrzeżeń, 

• OREW i NPS - kontrola przeprowadzona przez Wydz. Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej  przy UM w Świnoujściu – 16.12.2010 r. – bez zastrzeżeń, 

• - WTZ-  kontrola przeprowadzona przez MOPR – 17.12.2010 r. – bez zastrzeżeń. 

 

                                                                            Zarząd Koła 

                                               Danuta Komorowska – Rożej – Przewodnicząca 

 
                                               Adam Szczodry – Wiceprzewodniczący  



Załącznik nr 1 

 

Wykaz środków trwałych i wyposażenia nabytych w okresie od 

01.01.2010- 31.12.2010 

 

LP Nazwa środka trwałego 

1. Zestaw do terapii Integracji Sensorycznej 

2. Zestaw pomocy do terapii Integracji Sensorycznej 

3. Piec kręgowy - Ceramic 

4. Pomoce dydaktyczne-Testy psychologiczne 

5. Mini zestawy edukacyjne 2 szt. 

6. Termobindownica 

7. Drukarka 

8. Kosiarka 

9. Wykładziny  

10. Ławki szkolne  

11. Wyposażenie Sali wielozmysłowej 

 


