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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-13

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

2005-02-24

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

Iwona Kapusta Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła PSONI

TAK

Danuta Borysewicz Sekretarz Zarządu Koła 
PSONI

TAK

Maria Kuśka Skarbnik Koła PSONI TAK

Barbara Jakubowska Członek Zarządu TAK

Teresa Herok Członek Zarządu TAK

Bolesław Pierchała Członek Zarządu TAK

Barbara Morawska Członek Zarządu TAK

Stanisław Szymiczek 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. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność, 
szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich 
równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rod\in 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 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)                       

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

Irena Maciałczyk Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Maj Członek TAK

Maria Jasiurkowska 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 rehabilitację zawodową i społeczną 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 2020 uczestnicy z mieli okazję do kilku imprez i 
wyjazdów w tym: 
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
- Wyjazd teraputyczno – turystyczny do Międzyzdrojów; 
- udział w turniejach i w zawodach sportowych;
- udział w Gali Konkursu plastycznego PFRON;
- Spotkanie Andrzejkowe i opłatkowe; 

• Warsztat Terapii Zajęciowej 2 - warsztat realizuje rehabilitację zawodową i społeczną dla 42 uczestników w  8 pracowniach 
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tematycznych: ceramicznej, wikliniarskiej, krawieckiej, techniczno - stolarskiej, 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 2020 uczestnicy warsztatu 
mieli okazję do wyjazdów i spotkań integracyjnych takich jak: 
- Wycieczka do ZOO we Wrocławiu;
- Wycieczka do Sztolni Królowej Luizy;
- Wycieczka do Ustronia;
- piknik na świeżym powietrzu i różne aktywności sportowe;
- spotkanie opłatkowe. 

2. Realizacja projektu „Rybnickie mieszkania ze wsparciem”. (PSONI jako parter projektu). Projekt ma na celu wsparcie procesu 
integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywania indywidualnych barier 
utrudniających funkcjonowanie społeczne. Działania skierowane do 38 osób z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną. 
Każda osoba przebywać będzie na terenie mieszkania przez 2 tygodnie. Weekendy uczestnicy spędzają w domach rodzinnych w 
celu przećwiczenia nabytych umiejętności. Każdy uczestnik może skorzystać kilkakrotnie z mieszkania treningowego zgodnie z 
zaplanowaną ścieżką ewaluacji. W mieszkaniach treningowych uczestnicy przede wszystkim przechodzą trening samodzielności 
tj. 
- nauka dbania o higienę, porządek, przygotowanie posiłków, dbanie o swoje ubranie (pranie, prasowanie itp.), zaplanowanie 
zakupu produktów żywnościowych, posługiwanie się środkami płatniczymi, poruszania się środkami komunikacji miejskiej, 
załatwianie spraw w różnych instytucjach.
- wsparcie indywidualne według potrzeb uczestników projektów tj.: konsultacje z psychologiem, logopedą czy prawnikiem.

3. 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. 

4. Wyjazd rodzin członków PSONI na turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa  w terminie od 14-29.-07.2021. Wyjazd był czasem 
relaksu, odpoczynku oraz rehabilitacji zdrowotnej dla osób biorących udział w turnusie. 

5. Realizacja zadania publicznego pod nazwą „WykluczeNIE!”  finansowanego 
ze środków Miasta Rybnika oraz środków własnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Rybniku. Projekt skierowany był do Rodziców i Opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, 
członków Koła, członków innych organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, chętnych rodziców osób 
niepełnosprawnych z Miasta Rybnika, nigdzie nie zrzeszonych a potrzebujących wsparcia. Nadrzędnym celem projektu były 
działania zmierzające do zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację, edukację oraz integrację. Rodzice osób 
niepełnosprawnych bardzo często rezygnują z pracy zawodowej po to by zająć się swym niepełnosprawnym dzieckiem i tym 
samym pozostają na marginesie życia społecznego. Są to osoby które borykają się z różnymi problemami, nie zawsze mają czas 
aby zająć się sobą i swoimi potrzebami. Dlatego by zmniejszyć skalę wykluczenia i alienacji powstał niniejszy program. 
Zaproponowaliśmy w ramach grantu:
- cykl spotkań mających na celu dostarczenie wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem i dbaniem o sylwetkę;
- cykl spotkań będących grupą wsparcia;
- cykl zajęć zumbu i nordic walking;
- seminarium „Niepełnosprawność a codzienność – 40 lat minęło i co się zmieniło”.
Prelekcja odbyła się 23 września 2021 podczas  uroczystych obchodów Jubileuszu                     40 - lecia Koła PSONI w Rybniku. 
Spotkanie dotyczyło najistotniejszych spraw dotyczących niepełnosprawnych. Zostały poruszone tematy edukacji, orzekania, 
ubezwłasnowolnienia, świadczeń itp., ale przede wszystkim zmian jakie nastąpiły na przełomie 40 lat działalności 
Stowarzyszenia. Jubileusz odbył się w Ośrodku w Rybniku – Kamieniu gdzie osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi rodzinami 
świętowały 40 lat istnienia Koła. Pani Przewodnicząca przedstawiła historię powstania i działalności Stowarzyszenia, następnie 
głos zabrali rodzice osób niepełnosprawnych, którzy mówili o ważnej roli Stowarzyszenia w ich życiu. Był tort, piknik, warsztaty 
rękodzielnicze, wystawa prac oraz liczne atrakcje plenerowe, tj. zajęcia pokazowe nordic walkingu, zumby. 
W ramach jubileuszu odbył się uroczysty obiad dla wszystkich pracowników oraz Zarządu Koła. 

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). 
- podjęcie praktyk zawodowych w Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ”, bibliotecej miejskiej, hurtowni budowlanej.
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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

190

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- prace porządkowe, segregacja surowców wtórnych – prace porządkowe wykonywane przy użyciu narzędzi (zgodnie z zasadami 
BHP), grabienie trawy, liści, prace przy koszeniu trawy, odśnieżanie chodników i schodów, podlewanie kwiatów.
- WuTeZetowe Centrum Prezentowe – uczestnicy udzielają informacji o ofercie wyrobów warsztatowych, doradztwo przy 
zakupie, dbałość o ekspozycję wyrobów i utrzymanie porządku.
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – informowanie klienta o dostępności sprzętu rehabilitacyjnego, wypożyczenie 
sprzętu – znajomość dokumentacji do wypisania. 
- przygotowanie do praktyk oraz staży zawodowych (rozmowy, określenie umiejętności i obowiązków, tworzenie cv, wspieranie, 
obserwacja).

7. Promowanie wolontariatu – 5 osób podjęło działania wolontarystyczne na rzecz PSONI Koło w Rybniku.  Wolontariusze 
uczestniczyli oraz pomagali w zajęciach terapeutycznych w WTZ – 1, pomagali osobom z dysfunkcją narządu ruchu, dbali o 
podtrzymywanie relacji interpersonalnych z uczestnikami.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Nadrzędnym przedmiotem działalności Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Rybniku jest działalnie 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 dwa 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których terapią 
zajęciową objętych jest 90 uczestników - osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. W 2021 roku 
prowadziliśmy także mieszkania treningowe ze 
wsparciem. Stowarzyszenie udziela wsparcia 
swoim członkom także poprzez: doradztwo 
prawne, szkolenia, porady dla rodziców, liczne 
spotkania i wyjazdy integracyjne (turnusy, 
wycieczki, pikniki itp.).

94.99 Z 27 082,00 zł

2

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

Osoby niepełnosprawne bardzo często narażone 
są na zagrożenie wykluczeniem społecznym. 
PSONI podejmuje szereg działań aby 
przeciwdziałać skutkom wykluczenia. 
Współorganizuje dla uczestników szereg praktyk 
zawodowych, staże zawodowe, kursy, szkolenia i 
treningi interpersonalne. Stowarzyszenie 
organizuje szereg spotkań informacyjnych ze 
specjalistami z różnych instytucji takich jak: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Urząd Pracy czy inne. 
Organizacja w ramach działań na rzecz integracji 
społecznej kontynuowała realizację projektu 
"Rybnickie Mieszkania ze wsparciem". PSONI 
Koło w Rybniku było partnerem realizacji tego 
projektu. Projekt miał na celu wsparcie procesu 
integracji społecznej, stworzenie warunków do 
podejmowania aktywności zawodowej i 
przełamywania indywidualnych barier 
utrudniających funkcjonowanie społeczne.

94.99 Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Zachęcanie rożnych 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 uczestniczyły w organizowaniu 
spotkań integracyjnych, wolontariusz pomagają 
uczestnikom - osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie w czynnościach życia 
codziennego, pomagają w zajęciach 
terapeutycznych w pracowniach Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, bardzo ważne było także 
podtrzymywanie relacji interpersonalnych 
między uczestnikami.

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) 2 826 972,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 824 257,73 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 709,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 5,55 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

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. Wyroby, produkty 
rękodzielnicze wytwarzane są w ramach 
spotkań rodziców. Realizacja następuje pod 
indywidualne zamówienia klienta, które 
wykonywane jest z różnych materiałów, 
różną techniką i różnymi metodami: wyroby 
ceramiczne, wyroby z witrażu, biżuteria 
artystyczna, kosze i pojemniki wiklinowe, 
stroiki świąteczne, dekoracje 
Bożonarodzeniowe czy Wielkanocne, kartki 
okolicznościowe i świąteczne, różne 
zaproszenia, dyplomy i inne wyroby wg 
zapotrzebowania.

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. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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27 082,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 629 387,27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 118 254,97 zł

2.4. Z innych źródeł 52 248,04 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 43 303,34 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 27 082,00 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: 2 592 115,39 zł 27 082,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 589 406,39 zł 27 082,00 zł

w 
tym:

134 994,97 zł

2 211 840,00 zł

231 160,30 zł

51 392,00 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:

12 608,00 zł

63 286,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

42 360,88 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 234 851,34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

2 709,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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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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)

36 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)

33,25 etatów

2 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

147 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)

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 1 661 909,59 zł

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

1 661 909,59 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)  

3 460,00 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 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

1 647 054,59 zł

1 529 520,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

117 534,59 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 855,00 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 1 661 909,59 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 WykluczeNIE! Projekt skierowany był do 
Rodziców i Opiekunów osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową, 
członków Koła, członków innych 
organizacji zajmujących się 
osobami niepełnosprawnymi, 
chętnych rodziców osób 
niepełnosprawnych z Miasta 
Rybnika, nigdzie nie zrzeszonych 
a potrzebujących wsparcia. 
Nadrzędnym celem projektu 
były działania zmierzające do 
zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu poprzez 
aktywizację, edukację oraz 
integrację.

Urząd Miasta Rybnika 14 200,00 zł

2 Działalność  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Działalność  Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

Urząd Miasta Rybnika 231 160,30 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

8 647,16 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Lidia Moc - Przewodnicząca Zarządu 
Koła PSONI

Iwona Kapusta - Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła PSONI

Data wypełnienia sprawozdania

3 Sfinansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego

Wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 51 392,00 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 Działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

PFRON 2 211 840,00 zł
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