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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

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 2022-03-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina GŁOGÓW

Powiat GŁOGOWSKI

Ulica PERSEUSZA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość GŁOGÓW Kod pocztowy 67-200 Poczta GŁOGÓW Nr telefonu 768346501

Nr faksu 768346501 E-mail zk.glogow@psoni.org.pl Strona www glogow.psoni.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-28

2005-04-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 39031000800000 6. Numer KRS 0000090988

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO 
W GŁOGOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia zgodnie z art. 4 Statutu PSONI  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.  Misją 
Stowarzyszenia jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i 
w społeczeństwie oraz wspieranie ich rodzin we wszystkich obszarach 
życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JADWIGA PALIGA Przewodnicząca Zarządu 
PSONI Koła w Głogowie

TAK

ANIELA LECHWAR Wiceprzewodnicząca 
Zarządu PSONI Koła w 
Głogowie

TAK

ANNA WÓJCIK Sekretarz Zarządu PSONI 
Koła w Głogowie

TAK

DANUTA CHWAŁEK Skarbnik PSONI Koła w 
Głogowie

TAK

MAŁGORZATA 
CHUDZIŃSKA

Członkini Zarządu PSONI 
Koła w Głogowie

TAK

ANNA GRUCHAŁA Członkini Zarządu PSONI 
Koła w Głogowie

TAK

MAŁGORZATA 
NOWAKOWSKA

Członkini Zarządu PSONI 
Koła w Głogowie

TAK

HALINA RADZYMIŃSKA Członkini Zarządu PSONI 
Koła w Głogowie

TAK

EWA ZAJĄCZKOWSKA Członkini Zarządu PSONI 
Koła w Głogowie

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

MIROSŁAWA  LERCH Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej PSONI Koła w 
Głogowie

TAK

IRENA KACZMAREK Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej PSONI Koła w 
Głogowie

TAK

HELENA FEFCZAK Członkini Komisji 
Rewizyjnej PSONI Koła w 
Głogowie

TAK
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Cele statutowe realizowane są poprzez:
• tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok 
normalnego życia, korzystania przez nich z infrastruktury społecznej i form 
życia społecznego, z zapewnieniem  im, w razie potrzeby,  odpowiedniego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty; 

• prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek oraz 
działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, 
wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia z uwzględnieniem 
niezbędnej opieki we wszystkich formach; 
• prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, różnych form mieszkalnictwa, w tym 
chronionego, treningowego, wspomaganego, doradztwa i szkolenia 
zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, 
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy; 
• inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, w tym: 
samopomocowych grup wsparcia, placówek dziennego pobytu, informacji, 
doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej  itp.;
• współpracę z organami władzy samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, placówkami i instytucjami dla realizacji celów 
statutowych; 
• prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, mogącej wpływać 
na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną; 
• gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

. PROWADZENIE PLACÓWEK I PROJEKTÓW, tj.:
- Warsztat Terapii Zajęciowej „ARKA” - realizuje formy terapii, rehabilitacji psycho-społecznej i fizycznej oraz elementy 
aktywizacji zawodowej dla 61 osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zapewnia m.in. samopomocowe grupy wsparcia, 
zajęcia logopedyczne, okolicznościowe spotkania integracyjne, wsparcie i doradztwo, turnusy rehabilitacyjne;
- Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI)” – 
realizuje program aktywizacji zawodowej obejmujący: doradztwo i szkolenia zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo 
pracy, praktyki zawodowe, staże, zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenerów pracy.  W projekcie udział wzięło 35 osób;
- Mieszkania Integracyjne/chronione – realizują program usamodzielniania osób z niepełnosprawnością, tj. nabywania, przy 
wsparciu asystenta, różnorodnych umiejętności związanych z codziennym życiem, kompetencji społecznych, uaktywnienia, 
organizacji czasu   wolnego, zintegrowania ze środowiskiem itp.; 
- Projekt „Trening mieszkalnictwa drogą  do samodzielności” – program usamodzielniania osób z niepełnosprawnością w cyklach 
1-miesięcznych, zdobycie doświadczenia w funkcjonowaniu poza domem rodzinnym przy wsparciu asystentów, udział w 
treningach: kulinarnym, gospodarczo-higienicznym, organizowania czasu wolnego, uspołeczniającym, rocznie średnio dla 36 
osób;
- Projekt "Ośrodek Wsparcia Rodzin i ONI" (OWR) - zapewnia diagnozę funkcjonalną, zajęcia logopedyczne, psychologiczne, 
komputerowe, terapeutyczne, muzykoterapii, uspołeczniające, Biofeedbacku i RehaCom, warsztaty fotograficzne, imprezy 
integracyjne;
2. DZIAŁANIA INTEGRACYJNE, w tym: organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wyjazdowego 
pikniku „Pożegnanie lata”,  udział w turnusie rehabilitacyjnym w Mielnie, festynie integracyjnym itp.;  
3. REPREZENTOWANIE INTERESÓW, obrona praw, współpraca z samorządem i partnerami społecznymi;  
4. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI PSONI oraz możliwości twórczych i artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną (udział 
w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej "Albertiana", Festiwalu Filmowym FilmON, Europejskim Festiwalu 
Filmowym "Integracja Ty i Ja"),  m.in. w celu niwelowania stereotypu o ich nieprzydatności społecznej i zawodowej;     
5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW  na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
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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

250

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 
świadczona dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną poprzez prowadzenie 
różnorodnych usług, między innymi  w formie 
placówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
(Warsztat Terapii Zajęciowej "Arka" realizujący 
formy rehabilitacji społecznej, terapii zajęciowej, 
aktywizacji zawodowej, integracji), Ośrodek 
Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, działalność związaną z 
przystosowaniem zawodowym (poradnictwo 
psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika 
pracy, praktyki i staże, zatrudnianie wspomagane 
przy wsparciu trenera pracy - realizacja projektu 
Centrum DZWONI) oraz integracja społeczna 
(imprezy integracyjne - Dzień Godności ONI, 
piknik "Pożegnanie lata", tradycja wigilijna).

88.10.Z 19 562,45 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 sprzedaż detaliczna prowadzona 
poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami - sprzedaż prac wykonanych 
przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej "Arka". W ramach zajęć 
terapeutycznych prowadzonych głównie w 
pracowni plastycznej, ceramicznej, 
manualnej, krawieckiej i tkackiej, osoby z 
niepełnosprawnością wykonują różnorodne 
ozdobne przedmioty użytkowe, które 
zdobią placówkę, ale też znajdują 
odbiorców podczas organizowanych wystaw 
ich prac, udziału w konkursach, festiwalach, 
lokalnych imprezach okolicznościowych i 
integracyjnych.

47.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi i 
niepełnosprawnością intelektualną  – działalność 
związana z prowadzeniem placówki (Mieszkania 
integracyjne/chronione) oraz projektu ("Trening 
mieszkalnictwa drogą do samodzielności”), 
umożliwiających wsparcie osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
niezależnym, samodzielnym życiu, 
usamodzielnienie, nabywanie przez nich 
umiejętności i kompetencji społecznych poprzez 
udział w treningach: kulinarnym, gospodarczo-
higienicznym, uspołeczniającym, organizacji 
czasu wolnego i nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych  prowadzonych przy wsparciu 
asystentów.

87.20.Z 8 611,66 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-03-10 5



24 272,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 865 817,35 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 041 975,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 639 358,16 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 014,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 5,04 zł

e) pozostałe przychody 401 598,14 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36 372,00 zł

2.4. Z innych źródeł 115 513,69 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 21 271,35 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 29 651,87 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

572 849,83 zł

0,00 zł

232 051,00 zł

2 060 916,52 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:

7 657,00 zł

27 715,00 zł

1 000,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 565,73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 3 023 407,15 zł 29 651,87 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

2 626 792,43 zł 28 174,11 zł

1 014,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

361,00 zł

7 173,42 zł

388 066,30 zł 1 477,76 zł

1 wkład własny realizowanych projektów i zadań oraz koszty przekraczające budżet realizowanych 
działań

15 393,79 zł

2 spotkania integracyjne (Dni Godności, Pożegnanie Lata, paczki świąteczne) 12 780,32 zł

3 promocja 1% 599,86 zł

4 działalność bieżąca stowarzyszenia 877,90 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 599,86 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

599,86 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)

32 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)

25,58 etatów

29 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

99 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.
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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 2 019 670,86 zł

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

2 019 670,86 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)  

2 759,11 zł

8 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)

6 osób

w 
tym:

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

6 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

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 261 193,35 zł

1 207 293,35 zł

- nagrody

- premie

9 500,00 zł

44 400,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 758 477,51 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 2 019 670,86 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 Mieszkania Integracyjne 
szansą na samodzielne życie

zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnością godnych 
warunków życia, wsparcie 
asystenta w nabywaniu i 
rozwijaniu umiejętności 
samodzielnego 
gospodarowania, zwiększenia 
zaradności życiowej, aktywności 
polepszających jakość życia

Gmina Miejska Głogów 60 000,00 zł

2 Ośrodek Wsparcia Rodzin i 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (OWR)

zapewnienie pomocy rodzinom 
wychowującym osoby z 
niepełnosprawnością poprzez 
poradnictwo i doradztwo w 
ramach spotkań 
samopomocowych grup 
wsparcia, spotkań ze 
specjalistami, szkolenia, zajęcia 
logopedyczne, okolicznościowe 
spotkania integracyjne

Gmina Miejska Głogów 13 500,00 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

7 950,00 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)

3 Centrum DZWONI aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób z 
niepełnosprawnością m.in. 
poprzez zapewnienie im 
wsparcia doradcy zawodowego, 
psychologa, pośrednictwa 
pracy, organizację praktyk, staży 
i zatrudnienia wspomaganego 
ze wsparciem trenerów pracy

Gmina Miejska Głogów 7 000,00 zł

4 Warsztat Terapii Zajęciowej 
"Arka"

włączenie osób z 
niepełnosprawnością w życie 
społeczne, zapewnienie im 
warunków do aktywności, 
korzystania z różnorodnych 
form terapii zajęciowej, 
integracji, aktywizacji 
zawodowej, nabywania 
sprawności fizycznej i 
psychicznej

Starostwo Powiatowe w Głogowie 147 051,00 zł

5 Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną

włączenie osób z 
niepełnosprawnością i ich 
rodzin w formy życia 
społecznego, rekreacyjnego, 
kulturalnego, zintegrowanie 
środowiska, uaktywnienie, 
ukazanie możliwości twórczych i 
artystycznych osób z 
niepełnosprawnością

Gmina Miejska Głogów 4 500,00 zł

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej 
"Arka"

włączenie osób z 
niepełnosprawnością w życie 
społeczne, zapewnienie im 
warunków do aktywności, 
korzystania z różnorodnych 
form terapii zajęciowej, 
integracji, aktywizacji 
zawodowej, nabywania 
sprawności fizycznej i 
psychicznej

Starostwo Powiatowe - środki PFRON 1 323 456,00 zł

2 Trening mieszkalnictwa 
drogą do samodzielności

usamodzielnianie osób z 
niepełnosprawnością, nabycie 
doświadczenia w 
funkcjonowaniu poza domem 
rodzinnym przy wsparciu 
asystentów, udział w 
treningach: kulinarnym, 
gospodarczo-higienicznym, 
organizowania czasu wolnego, 
uspołeczniającym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

420 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-03-10 12



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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatu Głogowskiego 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie 1

3 Ośrodek Wsparcia Rodzin i 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (OWR)

zapewnienie diagnozy 
funkcjonalnej, uaktywnienie 
poprzez organizację zajęć 
terapeutycznych, 
komputerowych, 
logopedycznych, 
psychologicznych, 
muzykoterapii, Biofeedbacku i 
RehaCom oraz rodzinnych 
spotkań integracyjnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

231 371,00 zł

4 Imprezy integracyjne (Piknik 
"Pożegnanie lata", tradycja 
wigilii, Dzień Godności ONI)

przeciwdziałanie izolacji osób z 
niepełnosprawnością i ich 
rodzin. włączenie ich w formy 
życia społecznego, 
rekreacyjnego, kulturalnego, 
zintegrowanie środowiska, 
uaktywnienie, ukazanie 
możliwości twórczych i 
artystycznych osób z 
niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - środki PFRON

8 500,00 zł

5 Centrum Doradztwa 
Zawodowego i Wspierania 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

aktywizacja zawodowa i  
społeczna osób z 
niepełnosprawnością m.in. 
poprzez zapewnienie im 
wsparcia doradcy zawodowego, 
psychologa, pośrednictwa 
pracy, organizację praktyk, staży 
i zatrudnienia wspomaganego 
ze wsparciem trenerów pracy

Ministerstwo Finansów i Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy
(środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego)

546 856,33 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jadwiga Paliga
Anna Wójcik Data wypełnienia sprawozdania 2022-03-10
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