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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica UL. KOŚCIUSZKI Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 324237414

Nr faksu 324237414 E-mail psonirybnik@wp.pl Strona www http://psonirybnik.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24009316800000 6. Numer KRS 0000228185

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

Lidia Moc Przewodnicząca Zarządu 
Koła PSONI

TAK

Damian Dobosz Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła PSONI

TAK

Justyna Machnik Sekretarz Zarządu Koła 
PSONI

TAK

Iwona Kapusta Skarbnik Zarządu Koła 
PSONI

TAK

Ewa Gorol Członek Zarządu TAK

Dariusz Niemyjski Członek Zarządu TAK

Bolesław Pierchała Członek Zarządu TAK

Elżbieta Kowalik Członek Zarządu TAK

Stanisław Kulpa Członek Zarządu TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
RYBNIKU
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. 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 interesach indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
2. Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy (wczesnej interwencji, 
rehabilitacji, terapii), edukacji, rewalidacji i wychowania, działalności 
rehabilitacyjno – rekreacyjnej,  sezonowego wypoczynku, kulturalnej, 
sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia.
3. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy.
4. 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, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii  
psychologicznej itp. 
5. Zachęcanie rożnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności. 
6. Współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi. 
7. Gromadzenie, pozyskiwanie funduszy na działalność 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

Janusz Dziubak Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Absalon Członek TAK

Irena Maciałczyk Członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.Prowadzenie na terenie Miasta Rybnika dwóch warsztatów terapii zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej 1 – warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 48 uczestników w 9 
pracowniach tematycznych: ceramicznej, technicznej, plecionkarstwa, witrażu i biżuterii artystycznej, krawiectwa, haftu i 
koronkarstwa, tkactwa i rękodzieła włókienniczego, gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej. Uczestnicy 
warsztatu byli także objęci indywidualnymi bądź grupowymi zajęciami z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, rewalidacji, korzystali 
z pomocy psychologa, logopedy. Prowadzone były także zajęcia z trenerem pracy mające na celu przygotowanie uczestników 
do podjęcia zatrudnienia. Realizując zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2018 uczestnicy warsztatu mieli okazję do 
licznych wyjazdów i spotkań integracyjnych takich jak: 
- dyskoteka integracyjna w Krzyżanowicach;
- cyklicznie raz w miesiącu – dzień społeczny;
- turniej tenisa stołowego, inne liczne udziały w zawodach sportowych;
- uroczyste obchody Dnia  Godności w ramach Rybnickich Dni Integracji;
- wyjazd turystyczno – integracyjny na kulig do Wisły, 
- wyjazd turystyczno – terapeutyczny do Zagórza Śląskiego;
- wyjazd do Katowic na otwarcie letnich igrzysk Olimpiad Specjalnych;

Druk: NIW-CRSO 2



- udział w licznych koncertach i piknikach plenerowych, piknikach integracyjnych 
- zabawa andrzejkowa dla uczestników; 
- organizacja pikniku na zakończenie Rybnickich Dni Integracji;
- spotkanie opłatkowe dla uczestników, pracowników i wolontariuszy placówki.
Warsztat Terapii Zajęciowej 2 - warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 42 uczestników w  8 
pracowniach tematycznych: ceramicznej, wikliniarskiej, krawieckiej, techniczno - stolarskiej, komputerowej z elem. recyklingu, 
gospodarstwa domowego, rękodzieła. Uczestnicy warsztatu byli także objęci indywidualnymi bądź grupowymi zajęciami z 
zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, korzystali z pomocy psychologa i logopedy. Prowadzone były także zajęcia z doradcą 
zawodowym  mające na celu przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. Realizując zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej w roku 2018 uczestnicy warsztatu mieli okazję do  licznych wyjazdów i spotkań integracyjnych takich jak: 
- cyklicznie - dzień społeczny;
- turniej tenisa stołowego, inne liczne udziały w zawodach sportowych;
- śniadanie wielkanocne uczestników i pracowników
- udział w licznych konkursach fotograficznych i plastycznych;
-  uroczyste obchody Dnia Godności;
- wyjazdy turystyczno – integracyjny do Międzybrodzia Żywieckiego; 
- udział uczestników w przeglądach teatralnych i twórczości osób niepełnosprawnych;
- udział w wydarzeniu „Blues dla niepełnosprawnych”;
- dzień anioła
- spotkanie opłatkowe dla uczestników, pracowników i wolontariuszy placówki.
2. W styczniu 2018 odbył się  bal karnawałowy PSONI Koło w Rybniku. Bal był okazją do zabawy dla wszystkich podopiecznych 
Stowarzyszenia i ich rodziców.
3. Realizacja zadania publicznego pod nazwą „III Rybnickie Dni Integracji”. Projekt skierowany był do osób niepelnosprawnych z 
Rybnika  oraz społeczności lokalnej. Projekt miał na celu promowanie placówek zajmujących się rehabilitacją, edukacją, terapią 
oraz pomocą osobom niepełnosprawnym: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,Zespół Szkół nr 6, Środowiskowe Domy Samopomocy, WTZ-1, WTZ-2, MDPS, Polski Związek 
Głuchych i Niewidomych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie 
„Śląskie Perły”. 
Przygotowanie mszy polowej w rytmie  reggae oraz przejazdu autobusem partnerów. Autobus reggae zebrał wszystkich 
partnerów i udał się na parking UM gdzie prezydent oficjalnie otworzył III RDI wręczając klucz do bram miasta. W mszy polowej 
uczestniczyło ok 500 osób. aby III RDI przybrały barwy reegae zostały przygotowane charakterystyczne gadżety. Po mszy polowej 
wszyscy uczestnicy wzięli udział w debacie . Na debatę zaproszono specjalistów w dziedzinie psychiatrii, ginekologii, prawa, 
pozn, zus, urząd pracy. Kolejnym etapem obchodów była muzyczna uczta w stylu reggae.
4. Wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej – wyjazd integracyjny dla członków Koła PSONI odbył się do ośrodka Stasinda w czerwcu 
oraz październiku dla 58 osób. Wyjazd był czasem relaksu, odpoczynku, wspólnych rozmów oraz zabaw dla członków 
stowarzyszenia. 
5. Promocja akcji przekazania 1% na rzecz stowarzyszenia – różnego rodzaju akcje społeczne, portale internetowe, ulotki, 
kalendarze informacje w mediach, bannery, rozliczanie zeznań podatkowych dla osób zainteresowanych. 
6. Organizacja podjęła liczne działania na rzecz aktywizacji zawodowej podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej poprzez 
zatrudnionych trenerów pracy/doradców zawodowych. Głównymi podjętymi działaniami w treningu zawodowym było:
- przygotowanie do podjęcia praktyk zawodowych poprzez treningi w biurze uczestników (nauka odbierania i przełączania 
rozmów telefonicznych, nauka obsługi sprzętu biurowego, ksero, faksu, komputera, korzystanie z internetu, tworzenie 
wiadomości na warsztatowy fan page, nauka organizacji pracy w biurze);
- przygotowanie do podjęcia praktyk zawodowych jako magazynier poprzez treningi w magazynie wtz (odbieranie wyrobów 
uczestników z pracowni, układanie na odpowiednich półkach w magazynie, wypełnianie protokołów przejęć wyrobów 
uczestników, utrzymanie porządku i ogólna organizacja pracy w magazynie, nauka prezentacji wyrobów poprzez udział w 
kiermaszach); 
- przygotowanie do podjęcia praktyk zawodowych jako pomoc kuchenna; 
- trening w roznoszeniu repertuarów rck (zapamiętywanie miejsc i punktów,  orientacja w terenie, odpowiednie zachowanie w 
miejscach publicznych, nauka systematyczności);
- trening zawodowy przygotowujący do podjęcia praktyk: jako goniec (planowanie trasy przejścia, zapamiętywanie punktów, 
odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych, dostarczenie przesyłki w odpowiednim czasie);
- przygotowanie do praktyk, pracy (rozmowy, określenie umiejętności i obowiązków, tworzenie cv, wspieranie, obserwacja
- uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.
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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)

Brak innych odbiorców

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

500

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

Nadrzędnym przedmiotem działalności 
Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie 
warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, działalnie na 
rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich 
rodzin. PSONI Koło w Rybniku prowadzi na 
terenie Miasta Rybnika dwa warsztaty terapii 
zajęciowej w których terapią objętych jest 84 
uczestników-osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. Stowarzyszenie udziela wsparcia 
członkom poprzez: doradztwo prawne, szkolenia 
i porady dla rodziców, liczne spotkania i wyjazdy 
integracyjne (turnusy, wycieczki, pikniki itp.)

94.99 Z 21 720,54 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

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Osoby niepełnosprawne intelektualnie często 
narażone są na zagrożenia wykluczeniem 
społecznym. PSONI Koło w Rybniku podejmuje 
szereg działań aby przeciwdziałać skutkom 
wykluczenia. Współorganizuje dla uczestników 
WTZ praktyki zawodowe, staże zawodowe, 
kursy, szkolenia, treningi interpersonalne, 
szkolenia z poszerzania wiedzy na temat 
rekrutacji a także jak zachować się podczas 
spotkań z potencjalnym pracodawcą. Organizuje 
spotkania ze specjalistami z różnych instytucji: 
ZUS, OPS, itp. Stowarzyszenie w ramach 
działania na rzecz integracji społecznej 
organizuje szereg wyjazdów, pikników 
rodzinnych, szereg akcji społecznych i 
integracyjnych dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie ich rodzin wraz ze społecznością 
lokalną

94.99 Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Zachęcanie różnych osób do podejmowania 
zadań w charakterze wolontariuszy oraz 
tworzenie odpowiednich warunków dla ich 
działalności. Osoby, które świadczyły usługi 
wolontarystyczne w Polskim Stowarzyszeniu na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną 
Koło w Rybniku czynnie uczestniczyły w 
organizacji imprez integracyjnych, wolontariusze 
pomagali osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie w czynnościach życia 
codziennego, pomagali w organizacji zajęć  
terapeutycznych w pracowniach WTZ, 
uczestniczyli w Dniach Społecznych 
organizowanych dla podopiecznych, 
wolontariusze pomagali także w różnego rodzaju 
pracach porządkowych.

94.99 Z 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) 1 776 122,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 764 754,64 zł

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 wyrobów 
rękodzielniczych wytworzonych w ramach 
spotkań Klubu Rodzica Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Rybniku i osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Wyroby, produkty 
rękodzielnicze wytwarzane są pod 
indywidualne zamówienia, które wykonane 
są z różnych materiałów, różną techniką i 
rożnymi metodami: wyroby ceramiczne, 
wyroby z witrażu, biżuteria artystyczna, 
kosze wiklinowe, kartki świąteczne, 
zaproszenia, kartki okolicznościowe, 
dyplomy i inne wyroby według 
zapotrzebowania.

47.99 Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała usługowa działalność 
gastronomiczna. Działalość cateringowa w 
tym przygotowanie i dostarczenie potraw 
przygotowanych przez Klub Rodzica 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Rybniku i osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. Dziallność cateringowa to 
przygotowanie np. kanapek, babeczek, 
przeąsek słodkich, wytrawnych pod 
konkretne zamówienie. Wspólna praca 
członków stowarzyszenia oraz osób 
niepełnosprawnych intelektualnie sprzyja 
integracji oraz wymianie doświadczeń osób 
na co dzień przebywających i zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi.

56.29 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
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 886,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 482,30 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 64 205,14 zł

2.4. Z innych źródeł 11 368,30 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 18 107,26 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 21 720,54 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

1 Rybnickie Dni Integracji 750,71 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 949,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 669 600,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 493 640,00 zł

175 960,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

14 403,00 zł

15 813,18 zł

7 600,00 zł

26 388,96 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 10 518,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 765 121,83 zł 21 720,54 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

1 754 235,83 zł 21 720,54 zł

10 886,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wyjazdy integracyjne 3 515,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 540,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

540,00 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: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

39 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)

33,00 etatów

0 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

156 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)

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)

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

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 1 113 500,00 zł

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

1 113 500,00 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)

2 405,00 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)  

2 320,00 zł

2 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 113 500,00 zł

1 029 544,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

83 956,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 1 113 500,00 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

2 926,00 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)

Brak uwag

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)

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)

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

1 Rybnickie Dni Integracji Realizacja zadania publicznego 
pod nazwą „III Rybnickie Dni 
Integracji”. Projekt skierowany 
był do osób niepełnosprawnych 
z Rybnika oraz społeczności 
lokalnej. Projekt miał na celu 
promowanie placówek 
zajmujących się rehabilitacją, 
edukacją, terapią oraz pomocą 
osobą niepełnosprawnym.

Urząd Miasta Rybnika 10 000,00 zł

2 Działalność WTZ Środki na działalność WTZ Urząd Miasta Rybnika 165 960,00 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

6 811,00 zł

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

1 Działalność WTZ Działalność WTZ PFRON 1 493 640,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Lidia Moc - Przewodnicząca Zarządu 
Koła PSONI

Damian Dobosz - Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła PSONI

Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-08
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