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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 
A.I. Wstęp 
 
1.1. Informacje rejestrowe 
 
Nazwa organizacji  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób   

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie 
 
Adres siedziby   75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4 
 
Telefon     094 345 08 53 
 
Fax    094 346 44 84 
 
e- mail    psouu_koszalin@poczta.fm 
 
Strona internetowa  http://www.tolerancja.com 
 
Data rejestracji   19.07. 1996 r. w rejestrze stowarzyszeń  

prowadzonym  przez  Sąd Wojewódzki 
w Koszalinie, dział A, pozycja 437 

 
Rejestracja w KRS  20.08.2001 r., Sąd  Rejonowy  w   Koszalinie, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
Status OPP   27.06. 2005 r. postanowieniem Sądu Rejonowego 

 w   Koszalinie,  IX   Wydział   Gospodarczy  
     Krajowego   Rejestru  Sądowego w sprawie 
     nadania statusu organizacji pożytku publicznego 

 
nr KRS    0000036441 
 
nr REGON    330482733 
 
Rodzaj przeważającej  9133Z- Działalność pozostałych organizacji 
działalności wg PKD  członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana                                                   
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1.2. Skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej 
 
Zarząd Koła: 
 
Imię i nazwisko   Pełniona funkcja                                       
 
Wojciech Nowacki  Przewodniczący Zarządu                                          
Anna Głąbała  Wiceprzewodniczący Zarządu                                  
Stanisław Zając  Skarbnik Koła                                                            
Danuta Szarek  Sekretarz Zarządu                                                    
Sławomir Roguski  Członek Prezydium Zarządu                                     
Zenon Łukomski  Członek Zarządu                                                     
Anna Planutis- Kuryło  Członek Zarządu                                                        
Paweł Przybylak  Członek Zarządu                                                       
Zbigniew Kubicki  Członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Stanisław Kramek  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                   
Jadwiga Pikur  Członek Komisji Rewizyjnej                                         

 
Tadeusz Woleń  Elektor Koła                                                               
 

W minionym roku odbyło się: 
� 11 zebrań Zarządu Koła, 
� 4 zebrania Prezydium Koła. 
 

Informacje na temat działalności Koła pojawiały się w lokalnych mediach: Głos Koszaliński, 
dodatek „Teraz Koszalin”, Gazeta MIASTO,  Radio Koszalin, Radio Północ, TVP 3 Oddział 
Koszalin, TKK MAX, na stronie internetowej Koła. Wydano kalendarz ze zdjęciami 
wychowanków OREW. 

 
Podstawą pracy Zarządu Koła były: 

• Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła z dnia 20.03.2010 roku 

• Statut Stowarzyszenia 

• Schemat organizacyjny Koła z 2005 roku 

• Plan Pracy Koła z dnia 03.03.2010 ( Uchwała 6A/2010) 

• Regulamin Pracy Koła (Uchwała 6B/ 2010 z dnia 03.03.2010) 

• Plan Pracy Koła PSOUU w Koszalinie ( Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 
20.03.2010 r.) 

1 osoba                  
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    A.II. Zasady, formy i zakres działalności 
 
     2.1. Historia i misja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
       Umysłowym Koła w Koszalinie 
 

Koszalińskie Koło  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym powstało w 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną i stanowiło  rozwinięcie   prowadzonej przez nich wcześniej 
działalności, funkcjonującej od 1983 roku  pod nazwą Koło Dzieci Specjalnej Troski  w ramach 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. W roku 1998 Koło uzyskało osobowość prawną.  
W okresie sprawozdawczym Koło w Koszalinie zrzeszało 231 członków – mieszkańców miasta 
Koszalina i gmin ościennych: Manowo, Mielno, Świeszyno, Biesiekierz, Będzino, Sianów. W roku 
2005 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.  

Od początku funkcjonowania, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym,  
Stowarzyszenie- Koło w Koszalinie powoływało do istnienia placówki o charakterze 
rehabilitacyjno- edukacyjno- terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych   
z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia i ze schorzeniami towarzyszącymi. 
Nawiązano i kontynuowano współpracę z instytucjami samorządu lokalnego, innymi 
organizacjami pozarządowymi, pomocowymi i działającymi na rzecz społeczności miasta  
i powiatu w celu wspólnej realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie  
i rozwijania idei partnerstwa społecznego w regionie.  

Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Koszalinie  jest działanie na rzecz poszanowania godności i praw osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz wspieranie ich  w poszukiwaniu i osiąganiu własnego miejsca w  rodzinie  
i społeczeństwie. Celem PSOUU Koła w Koszalinie jest również niesienie pomocy i wsparcia 
rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie 
ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie jak najbardziej pełnej sieci 
profesjonalnie działających   placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy i wsparcia  osobom  
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom, od momentu narodzin dziecka 
 z niepełnosprawnością do zapewnienia mu godnej starości.  

Wyrazem tych dążeń jest funkcjonowanie powołanych przez Koło placówek, 
stanowiących ciąg instytucji obejmujących opieką osoby niepełnosprawne w różnym stopniu,  
w wieku od  lat trzech do sędziwego wieku takich jak: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 
Wychowawczy nr 1 dla dzieci i młodzieży, Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 i nr 2 dla młodzieży 
i osób dorosłych, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych i w podeszłym 
wieku. Całość oddziaływań zamyka działalność  NZOZ Dzienne Centrum Aktywności z bogatą 
ofertą rehabilitacyjną w zakresie rehabilitacji leczniczej i ruchowej. 

W obiekcie przy ul. Budowniczych 6 znajduje  się Zakład Rehabilitacyjny nr 1 obejmujący: 
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz NZOZ Dzienne 
Centrum Aktywności. 

W obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie znajduje się Zakład Rehabilitacyjny nr 2 
obejmujący: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2, Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-
Wychowawczy nr 1, oraz zarejestrowany tam gabinet fizjoterapii NZOZ Dzienne Centrum 
Aktywności. 
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Ponadto cały poprzedni rok trwały i dotąd trwają aktywne działania mające na celu 
przejęcie od Urzędu Miasta Budynku A przy ul. Wyspiańskiego 4, warunkujące powołanie 
Ośrodka Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji i Biura Obsługi Placówek Koła. 

Dzięki staraniom Koła poszerzeniu i wzbogaceniu uległa oferta, jaką PSOUU Koło  
w Koszalinie pragnie  przedstawiać lokalnemu środowisku osób niepełnosprawnych i całej 
społeczności lokalnej.  

Podobnie jak w latach ubiegłych,  prowadzono  działania podnoszące kompetencje  
i kwalifikacje pracowników placówek oraz  realizowano szkolenia tematyczne dla rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  
 
 
      2.2. Cele statutowe 
 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem 
umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich 
ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin  (art. 4 statutu). 

Zadania Stowarzyszenia obejmują: 

• Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych, kompleksowych 
działaniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych  i rozwijających  dla dzieci i młodzieży; 

• Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, 
samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, 
zwłaszcza przygotowanie do zatrudnienia, życia kulturalnego i prokreacji; 

• Wspieranie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; 

• Promowanie i popularyzowanie nowego podejścia do wiedzy w zakresie 
niepełnosprawności intelektualnej; 

• Wpływanie na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym integracji  
i normalizacji  życia osób z upośledzeniem umysłowym; 

• Współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw 
człowieka osobom z niepełnosprawnością intelektualną; 

• Współpracę z rządem, samorządem i różnymi partnerami społecznymi w twórczej 
realizacji prawa, skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
oraz budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie; 

 

Działalność odpłatna 

PSOUU Koło w Koszalinie nie prowadziło w okresie sprawozdawczym działalności odpłatnej. 

 
 
       2.3. Struktura organizacyjna Koła 
 
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie jest 
organizacją pozarządową, samopomocową i niedochodową, działającą dla   pożytku   
publicznego.    Reprezentuje   interesy oraz   wypowiada  się i działa na rzecz i w imieniu  osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i opiekunów prawnych z terenu miasta 
Koszalina i gmin ościennych.  Nowe osoby w poczet członków przyjmuje Zarząd na podstawie 
złożonej pisemnej deklaracji.  



Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010  
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Koszalinie 

 

 Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. Zwoływane jest co najmniej raz 
do roku. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze statutem PSOUU i wytycznymi 
Zarządu Głównego, a w szczególności wzorcowym regulaminem Walnego Zebrania Członków 
Koła PSOUU i wzorcowym porządkiem obrad. Kompetencje Walnego Zebrania Członków określa 
art.24 Statutu PSOUU. 
Zarząd Koła, wybierany przez Walne Zgromadzenie, kieruje działalnością Koła, reprezentuje je 
na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd Koła ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelką działalność Koła. 
Komisja Rewizyjna Koła działa w oparciu o regulamin Komisji Rewizyjnej Koła, uchwalony przez 
Centralną Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest powoływanym przez Walne Zgromadzenie 
organem kontroli nad działalnością Koła. Jest organem odrębnym od Zarządu i nie 
podlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru. 
Elektor Koła reprezentuje Koło na Walnych Zebraniach Elektorów w Warszawie co najmniej raz 
w roku, gdzie zapadają uchwały odnośnie działalności kół w kadencji 4-letniej. 
 
       2.4. Struktura profesjonalna Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji 
 
 W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie 
działają osoby związane profesjonalnie z wieloma dziedzinami nauki i życia. Ich wiedza  
i doświadczenie ma znaczący wpływ na kierunki i tempo rozwoju Koła. 
Struktura profesji przedstawia się następująco: 
 

Zarząd Koła: 
Wojciech Nowacki  mgr inż. Budownictwa 
Anna Głąbała inż. Budownictwa 
Stanisław Zając  wykształcenie średnie (emeryt MSWiA) 
Danuta Szarek mgr Teologii 
Sławomir Roguski  inż. Budownictwa 
Zenon Łukomski mgr inż. Technologii drewna 
Anna Planutis- Kuryło lekarz medycyny 
Zbigniew Kubicki mgr Ekonomi 
Paweł Przybylak  mgr Prawa 
Komisja Rewizyjna: 
Stanisław Kramek mgr inż. Mechanik   
Jadwiga Pikur mgr Pedagogiki 
 
Elektor  
Tadeusz Woleń inż.  Budownictwa 
 
Komisja Kwalifikacyjna: 
Sławomir Roguski  inż. Budownictwa 
Joanna Zduńska  mgr Pedagogiki 
Ewa Cyngiel  mgr Pedagogiki 
Aneta Engler  mgr Sztuki 
Joanna Karczewska  mgr Pedagogiki specjalnej 
Dorota Tryniszewska  mgr Pedagogiki 
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-Mirosława Słapczyńska- członek Komisji z ramienia MOPS w Koszalinie (w   zakresie 
dotyczącym rekrutacji osób do warsztatów terapii zajęciowej). 
- Anna Wyszyńska- członek Komisji z ramienia PCPR w Koszalinie (w   zakresie dotyczącym 
rekrutacji osób do warsztatów terapii zajęciowej). 

 
 
Komisja ds. Darowizn: 
Krystyna Pawłowska  wykształcenie średnie ogólne 
Grzegorz Łakomiec  mgr Pedagogiki 
Janina Sawa  wykształcenie  średnie 
Zenobia Kozłowska  wykształcenie średnie gastronomiczne 
 
Komisja Przetargowa: 
Wojciech Nowacki  mgr inż. Budownictwa 
Mariola Śmiałkowska  mgr Ekonomii 
Ewa Cyngiel  mgr Pedagogiki 
Joanna Zduńska  mgr Pedagogiki 
Tadeusz Woleń  inż. Budownictwa 
 
Komisja Inwentaryzacyjna: 
Stanisław Zając  wykształcenie średnie (emeryt MSWiA) 
Izabela Stec  wykształcenie średnie 
Barbara Stępień  technik rachunkowości 

 
 

  2.5. Formy i zakres działalności 
 
 Polskie  Stowarzyszenie na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem Umysłowym Koło w  Koszalinie  
od  wielu lat   podejmuje   działania    z    zakresu   ochrony   zdrowia,   rehabilitacji    zawodowej    
i    społecznej,  rewalidacji   i   edukacji   oraz    wielokierunkowe   działania    pomocowe   na   
rzecz  środowiska  osób z niepełnosprawnością  intelektualną i   ich  rodzin.  Cele  statutowe 
Koła w  okresie sprawozdawczym realizowane były w ramach powołanych do działalności 
jednostek organizacyjnych oraz dodatkowo z programów  i projektów wzbogacających ofertę 
rehabilitacyjną Stowarzyszenia: 

1. Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek w Ośrodku Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno- Wychowawczym wykonywanego w terminie od 01.01.2009 do 31.12.2011 
r. Finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2. Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia 
wykonywanego w terminie od 01.01.2009 do 31.12.2011 r. Finansowanie: Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 
w roku 2010. Finansowanie: Środki Urzędu Wojewódzkiego będące w dyspozycji Urzędu 
Miasta Koszalina 

4. Prowadzenie działań, wspierających umiejętności niezbędne do samodzielnego 
funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, zapobiegających ich marginalizacji 
społecznej. Finansowanie: Urząd Miasta Koszalina 
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5. Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym społecznie. Finansowanie: Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

6. Jestem ekspertem od siebie samego – rozwijanie self-adwokatury. Finansowanie: 
Fundacja „Fundusz Współpracy” (FOP) 

7. Trening samodzielności – krótkoterminowy pobyt całodobowy osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. Finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

8. „Pierwszy krok w Stumilowym lesie ..” w ramach programu pod nazwą „Wczesna 
diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” Finansowanie: Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego 

9. „Krok za krokiem” warsztaty edukacyjne dla rodziców i specjalistów pracujących  
z dziećmi z autyzmem. Finansowanie: Województwo zachodniopomorskie 

10. „Odkrywcy nowych lądów” w ramach programu pod nazwą: „Rozwijanie aktywności 
społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”. Finansowanie: Fundacja PZU 

11. „VIII Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2010”. Finansowanie: Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

12. „VIII Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2010”. Finansowanie: Fundacja Bre Bank 
13. „IV Mistrzostwa Bowlingowe – Mistrz Kręgla” Finansowanie: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
14. „Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym dostępu do 

uczestnictwa w kompleksowej rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz  
w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym” Finansowanie: Urząd Gminy 
Manowo 

 
 W okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Koła: 
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1, Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2,  Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Dzienne Centrum Aktywności, Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy 
nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy.  Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań 
przez poszczególne placówki Koła w okresie sprawozdawczym znajdują się w punkcie III. 
sprawozdania. 
Oprócz w/w jednostek organizacyjnych Koła, w okresie sprawozdawczym funkcje sprawowały 
poszczególne komisje tj. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja ds. Darowizn, Komisja Przetargowa 
oraz komisja Inwentaryzacyjna. 
 
         2.6. Udział wolontariuszy 

 
 W okresie sprawozdawczym chęć świadczenia pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w jednostkach organizacyjnych Koła zgłosiło 10 wolontariuszy. Byli to uczniowie 
szkół i studenci z terenu Koszalina oraz osoby zainteresowane pracą z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną w przyszłości, pragnący zdobyć minimum doświadczenia 
zawodowego. Wykonywali działania pomocowe z zakresu opieki i pielęgnacji osób 
niepełnosprawnych pod nadzorem i w obecności personelu merytorycznego, w trakcie zajęć 
terapeutycznych, wyjść celowych i różnego rodzaju imprez kulturalnych i integracyjnych. 
Szczególnie aktywnie udzielali się podczas koszalińskich obchodów Dnia Godności Osoby  
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz podczas organizacji i przebiegu Integracyjnego 
Pleneru Artystycznego w Osiekach. Wolontariusze uczestniczyli również w realizacji programów 
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realizowanych w trybie ciągłym w roku 2010. Świadczenie pracy przez wolontariuszy odbywało 
się zgodnie z zapisami Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. 
 

A.III. Realizacja celów statutowych 
 
3.1. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 
 
Placówka   działa  od   1992r.  Siedziba placówki znajduje się w  obiekcie  przy   

ul. Budowniczych 6 w Koszalinie.  
W okresie sprawozdawczym warsztat obejmował  swoimi działaniami   45 uczestników  

w przedziale wiekowym  od  22-52 lat. Frekwencja w roku 2010 wynosiła 92%.  Stopień 
niepełnosprawności intelektualnej uczestników na podstawie ostatniego badania 
psychologicznego: 
 

Stopień niepełnosprawności 
intelektualnej 

   Liczba osób 

Norma intelektualna - 

Lekki 5 

Umiarkowany 28 

Znaczny 10 

Głęboki 2 

Nieokreślony - 

Razem 45 

 
Stan zatrudnienia w placówce w okresie sprawozdawczym wynosił 12,28 etatu  
( 16 pracowników).   
W  okresie sprawozdawczym zrealizowano pod  kierownictwem  pani Joanny Zduńskiej kolejne 
działania zgodnie z rocznym  planem  pracy  placówki.  Dotyczyło to  dziedziny rehabilitacji 
zawodowej 
 i społecznej  oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem  
podejmowanych  działań     było  umożliwienie   uczestnikom   najwyższego osiągalnego dla nich 
stopnia samodzielności, poczucia sprawstwa, poczucia godności i własnej wartości oraz 
odnalezienia własnego miejsca w społeczeństwie. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych  intelektualnie realizowana jest w dwóch obszarach: 

o instytucjonalnym  – w ramach profilowanych pracowni terapeutycznych 
o społecznym -  działania aktywizujące poza placówką ( praktyki zawodowe na 

terenie  zakładów  pracy, imprezy integracyjne z udziałem społeczności  lokalnej). 
Różnorodność prowadzonych zajęć ma na celu wzrost sprawności: 
� fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej, 
� psychicznych, czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażania umiejętności  

i sprawności życia codziennego oraz umiejętności nawiązywania kontaktów  
z rówieśnikami, współżycia w grupie, 

� społecznych, kształcenie w dostępnym zakresie wiadomości o otaczającym środowisku 
społecznym, przyrodniczym, kulturalnym, wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz korzystania z prostych narzędzi  
i urządzeń codziennego użytku, 
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� zawodowych - wyrabianie dyscypliny, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, 
uczestnictwo w praktykach zawodowych organizowanych poza placówką. 

Realizowana w warsztacie rehabilitacja zawodowa ukierunkowana była na przywrócenie 
aktywności zawodowej uczestników. W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy 
przygotowywali się do podjęcia pracy w zakładach na otwartym rynku pracy. Aby zrealizować 
postawione zadania rehabilitacji zawodowej, opracowano 3- stopniowy program: I stopień  -  
podstawowy, realizowany w profilowanych pracowniach warsztatu, II stopień - „próby pracy” – 
praktyki zawodowe, które odbywały się w Przedszkolu Integracyjnym, Markecie Intermarche 
oraz Hotelu Atlantic- w roku sprawozdawczym objęto 18 osób niepełnosprawnych praktykami 
zawodowymi, III stopień - zatrudnienie na otwartym rynku pracy ze wsparciem. Rezultatem 
wszystkich działań jest zatrudnienie na otwartym rynku pracy uczestników warsztatu.     
 W okresie sprawozdawczym w warsztacie funkcjonowało 8 pracowni: 

� pracownia gospodarstwa domowego 
� pracownia stolarsko- zabawkarska 
� pracownia krawiecka 
� pracownia rękodzieła artystycznego z elementami wikliniarstwa 
� pracownia plastyczna z elementami ceramiki 
� pracownia poligraficzna 
� pracownia zaradności społecznej 
� pracownia komunikacyjno- edukacyjno –autystyczna; 

W ramach WTZnr1 odbywają się zajęcia dodatkowe: 

• Forum  młodzieżowe  - Są to cotygodniowe spotkania, na których poruszane są tematy 
nurtujące uczestników. Ułatwiają one tworzenie się kontaktów interpersonalnych, lepszą 
komunikację, a co za tym idzie harmonijne współżycie w grupie. Doskonali umiejętność 
mówienia o swoich problemach     i samodzielnego ich rozwiązywania. Uczy spokojnego 
wysłuchania negatywnych jak i pozytywnych opinii na swój temat. Kształtuje postawę 
asertywności a równocześnie wpływa na rozwój empatii i rozumienia problemów innych 
uczestników.    

• Grupa teatralna pn. „Tacy Sami” –  grupa składa się z 11 osób w roku 2010 i pod 
kierownictwem instruktorów przygotowała : 
� spektakl „Głośna cisza” który prezentowany był w Kinie Kryterium, Domku Kata, MGOPS 

 w Bobolicach oraz w Mikołajkach gdzie zdobył II miejsce w ogólnopolskim przeglądzie. 
� hepening na ulicach Koszalina z okazji Dnia Niewidomych oraz z Okazji Dnia Dziecka 

• Rada Młodzieży - Celem działalności Rady jest reprezentacja i rzecznictwo wszystkich 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rada Młodzieży ma za zadanie wzbudzać 
aktywność osób niepełnosprawnych, inspirować do działań, umożliwić inicjowanie  
i realizowanie zadań samodzielnie, uświadomić osobom niepełnosprawnym o ich mocy 
sprawczej oraz satysfakcji z podjętych i zrealizowanych własnych pomysłów. 

• Klub Warsztatowicza - ideą Klubu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym spotkania 
się po zakończonej pracy i samodzielnego zaaranżowania i zagospodarowania czasu 
wolnego. Klub jest dostępny od godz.13.30. Uczestnicy mają do dyspozycji stół bilardowy, 
stół do ping - ponga, darty, gry świetlicowe oraz możliwość skorzystania z komputera. 

• Zajęcia bilardowe –raz w tygodniu uczestnicy wraz z instruktorem prowadzącym doskonalą 
umiejętność gry w bilard. 

W roku sprawozdawczym uczestnicy placówki brali udział w szkoleniach i treningach : 
� 8 osób – w treningu samodzielności który polegał na krótkotrwałym pobycie 

całodobowym 
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� 17 osób uczestniczyło w szkoleniu, które dotyczyło tematu seksualności pt. 
„Psychoedukacja seksualna czyli jak podejmować odpowiedzialne decyzje” 

� 4 osoby uczestniczyły w szkoleniu Self-adwokatów pt. „ Umiejętności rola rzecznika 
własnych praw( self-adwokata) 

 W działania placówki na stałe  wkomponowały się imprezy integracyjno – kulturalne, takie 
jak: 

� Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  
� Zawody Bowlingowe w kręgielni EMKA,  
� Integracyjny Plener Artystyczny w Osiekach,  
Ponadto uczestnicy biorą udział w Przeglądach i Festiwalach Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych, letnich i zimowych wyjazdach wypoczynkowych zorganizowanych 
przez placówkę oraz w imprezach okolicznościowych tj. Wigilia, Wielkanoc, Bal 
Karnawałowy, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki. 

 
 

3.2. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie funkcjonuje od 1998 roku. Siedziba placówki 
znajduje się w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4. W okresie sprawozdawczym warsztat 
obejmował  swoimi działaniami   55 uczestników z terenu Miasta Koszalina i gmin ościennych,  
w przedziale wiekowym  od  20-51 lat. Frekwencja w roku 2010 wynosiła 90,54%. 
Stopień niepełnosprawności intelektualnej wychowanków na podstawie ostatniego badania 
psychologicznego: 

 

Stopień niepełnosprawności 
intelektualnej 

   Liczba osób 

Norma intelektualna 0 

Lekki 11 

Umiarkowany 23 

Znaczny 20 

Głęboki 1 

Nieokreślony 0 

Razem 55 

 
W okresie sprawozdawczym uczestnictwo w warsztacie zakończyło 6 osób, w tym 1 ze 

wskazaniem do Środowiskowego Domu Samopomocy, natomiast 5 pozostałych osób  
z powodów osobistych. Na ich miejsce przyjęto 6 nowych uczestników. 
Stan zatrudnienia w placówce w okresie sprawozdawczym wynosił 17,04 etatu  
( 21 pracowników).  
W okresie sprawozdawczym realizowano pod  kierownictwem  pani Ewy Cyngiel kolejne 
działania zgodnie z rocznym  planem  pracy  placówki.   Realizacja  podejmowanych  zadań  
dotyczyła dziedziny rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz integracji społecznej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną.  
Placówka prowadziła treningi czynności życia codziennego, trening ekonomiczny, trening 
podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, trening w zakresie wyglądu zewnętrznego 
i higieny osobistej, trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia, trening w 
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rozwiązywaniu problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening w zakresie edukacji 
seksualnej. 
W  procesie rehabilitacji zawodowej prowadzonej w placówce duże znaczenie odgrywa  trening 
przygotowania do podjęcia pracy. 24 podopiecznych WTZ nr 2 brało aktywny udział  
w praktykach zawodowych organizowanych w takich firmach jak: Bumar, Espersen, Biblioteka 
Publiczna i OREW. Systematycznie prowadzone są również indywidualne i grupowe zajęcia  
z doradcą zawodowym oraz psychologiem.  
Usprawnianiem zaburzonych funkcji fizycznych zajmuje się rehabilitacja ruchowa. Ćwiczenia 
fizyczne pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć 
tematycznych. Podopieczni Warsztatów korzystali z różnorodnych form usprawniania 
ruchowego (kinezyterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia). Każdy uczestnik miał indywidualny 
tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń   
i orzeczeń lekarskich. 
W ramach warsztatu prowadzono również zajęcia dydaktyczne mające na celu podtrzymanie 
umiejętności, zdobytych w placówkach szkolnictwa specjalnego, oraz nabycie tych umiejętności 
przez osoby, które do tej pory ich nie nabyły. 
W maju 2010 roku, grupa teatralna „Co Wy na to?” licząca 12 uczestników i działa w WTZ 2 od 6 
lat , na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Mikołajkach zdobyła  
I miejsce.  
W okresie sprawozdawczym w warsztacie funkcjonowały następujące pracownie: 

� Pracownia gospodarstwa domowego, 
� Pracownia rękodzieła artystycznego, 
� Pracownia zaradności społecznej, 
�  Pracownia reedukacyjna, 
� Pracownia stolarsko- zabawkarska, 
� Pracownia wikliniarska, 
� Pracownia plastyczna, 
� Pracownia ceramiczna, 
� Pracownia aktywizacji zawodowej, 
� Pracownia komunikacyjno- edukacyjno- autystyczna. 

Ponadto w ramach zadań warsztatu realizowano bogaty kalendarz imprez. Wszystkie 
dodatkowe spotkania i formy zabawy miały na celu integrowanie grup, poszerzanie współpracy 
z rodzicami, rozwijanie procesów poznawczych jak również kształtowanie umiejętności pracy 
grupowej 
 i współistnienia w społeczeństwie. 

 
3.3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dzienne Centrum Aktywności 

 
 W okresie sprawozdawczym NZOZ DCA funkcjonował w obiekcie przy ul. Budowniczych 6. 
Przy ul. Wyspiańskiego 4 jest zarejestrowany drugi gabinet zabiegowy tej placówki. 
 W okresie sprawozdawczym placówka realizowała zadania rehabilitacji leczniczej pod 
kierownictwem lekarza - pani Anny Planutis – Kuryło ( funkcja sprawowana społecznie). Za 
działalność merytoryczną  placówki odpowiedzialność ponosiła pani Małgorzata Pilarska.  
Opiekę medyczną nad uczestnikami placówki sprawował lekarz rehabilitacji - pani Wiesława 
Krzysztofik. Personel merytoryczny placówki w 2010r. stanowiło 4 rehabilitantów ( 1,75 etatu). 
 Z zabiegów rehabilitacji leczniczej i porad lekarskich korzystały osoby niepełnosprawne. 
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Środki uzyskane z NFZ pozwalały na udzielanie porad lekarskich oraz wykonywanie zabiegów 
rehabilitacyjnych. 
Placówka w okresie sprawozdawczym wykonywała zabiegi w oparciu o  nowoczesny sprzęt do 
fizjoterapii. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny      znacznie     zwiększył    możliwości    
udzielania    fachowej     pomocy   osobom niepełnosprawnym,   korzystającym  z   placówki,    
u   których   pojawiają  się  dodatkowe schorzenia i  proces  pogłębiania  się  niesprawności  
wzrasta  oraz   dzieci  i  młodzież,  z  większymi potrzebami w zakresie rehabilitacji. 
 
  
       3.4. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy nr 1 

 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Nr 1 w Koszalinie  funkcjonuje 

od 1 września 2007 roku. Wpis do ewidencji placówek oświatowych niepublicznych uzyskał dnia 
15.06.2007 roku.   

W okresie sprawozdawczym placówka objęła swoimi oddziaływaniami łącznie  37 
wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną, przy czym stan na 31.12.2010 wynosił 35 
wychowanków. Stopień niepełnosprawności intelektualnej wychowanków na podstawie 
ostatniego badania psychologicznego: 

 
 

Stopień niepełnosprawności 
intelektualnej 

   Liczba osób 

Norma intelektualna 0 

Lekki 0 

Umiarkowany 12 

Znaczny 7 

Głęboki 16 

Nieokreślony 0 

Razem 35 

 
Wychowankami  placówki  są dzieci i młodzież z terenu miasta Koszalina i gmin ościennych,  
w wieku od 3   do  25   lat   w   przypadku  dzieci   i  młodzieży   niepełnosprawnej  intelektualnie  
w   stopniu głębokim  oraz    w   wieku   od   3   do  21  lat   w   przypadku  dzieci  i  młodzieży   
niepełnosprawnej  intelektualnie w  stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną 
niepełnosprawnością.  
Stan zatrudnienia w  placówce  na dzień 31.12.2010 wynosił  w  sumie  43 osoby, w wymiarze  
36,25  etatu. 
Pod    kierownictwem   pani    dyrektor   Pauliny    Bochno    Ośrodek    Rehabilitacyjno-   
Edukacyjno- Wychowawczy w okresie   sprawozdawczym  realizował    zadania w oparciu o  Plan 
Rozwoju OREW na lata 2008-2011, Program Wychowawczy na lata 2010 - 2012, Plan Pracy 
OREW na rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011, oraz w oparciu o roczne   plany edukacyjne 
oraz Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne.  W    ramach   zadań    placówki   
organizowano   dla    wychowanków  zajęcia    rehabilitacyjne,  ruchowe, logopedyczne, zajęcia   
z   zakresu   integracji   sensorycznej oraz zajęcia  w   Sali   Doświadczania  Świata.   Ośrodek  
proponował również  wychowankom  zajęcia  hipoterapii oraz zajęcia pn. „Akademia dźwięku  
i wibracji” 
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Wychowankowie podzieleni byli na grupy wychowawcze, w zależności od ich stopnia 
niepełnosprawności, możliwości i potrzeb edukacyjnych. 
W roku sprawozdawczym zajęcia odbywały się w trzynastu grupach: 

� Grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem,                                               
� Grupa przedszkolna dla dzieci ze sprzężonymi niepełno sprawnościami,                 
� Grupa edukacyjna” Zerówka”- dla dzieci z autyzmem,                                                                                  
� I Etap Edukacyjny – 3 grupy      
� Grupa edukacyjna- II Etap Edukacyjny,         
� Grupa edukacyjna- III Etap Edukacyjny,                                                                                 
� Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze – 5 grup,                                                                       

Ponadto w ramach zadań ośrodka realizowano bogaty Kalendarz Imprez. Wszystkie dodatkowe 
spotkania i formy zabawy miały na celu integrowanie grup, poszerzanie współpracy z rodzicami, 
rozwijanie procesów poznawczych jak również kształtowanie umiejętności pracy grupowej  
i współistnienia w społeczeństwie.  

 
   
3.5. Środowiskowy Dom Samopomocy 

 
Placówka prowadzi działalność od listopada 2007r. W okresie sprawozdawczym placówka 

funkcjonowała w obiekcie przy ul. Budowniczych 6. 
Ośrodek, pod kierownictwem pani Joanny Karczewskiej, w okresie sprawozdawczym  opieką  
i wsparciem obejmował zróżnicowaną liczbę domowników.  Stan na 31.12.2010 roku wyniósł 25 
podopiecznych.  
Stopień upośledzenia umysłowego domowników na podstawie ostatniego badania 
psychologicznego: 
 

Stopień upośledzenia umysłowego    Liczba osób 

Norma intelektualna 0 

Lekki 0 

Umiarkowany 7 

Znaczny 13 

Głęboki 5 

Nieokreślony 0 

Razem 25 

 
Domownikami były osoby z miasta Koszalina,  z  niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby   
z niepełnosprawnością sprzężoną połączoną z niepełnosprawnością intelektualną od 
umiarkowanej do głębokiej niepełnosprawności intelektualnej,  w wieku  od 22 do 61  lat,  
mające  trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.  W okresie 
sprawozdawczym w Ośrodku funkcjonowały następujące grupy terapeutyczne, realizujące 
program pracowni tematycznych:  
Grupa I -Pracowni Plastyczno- Technicznej,   
Grupa II- Pracowni Rękodzieła,  
Grupa III- Pracowni Komunikacyjno- Edukacyjnej,   
Grupa IV-  Pracowni Poznawczo- Przyrodniczej, 
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Grupa V- Pracownia Prac Różnych. 
Personel zatrudniony w ośrodku liczył w okresie sprawozdawczym   8,46 etatu, co stanowiło 11 
osób. Placówka realizowała obowiązek zapewnienia opieki psychiatrycznej dla domowników  
w formie możliwości bezpłatnego skorzystania z usługi  lekarza psychiatry, według zgłaszanych 
potrzeb. 
Swoim podopiecznym ŚDS oferował zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i rehabilitacji 
ruchowej, reedukację, opiekę i terapię psychologiczną oraz zajęcia hipoterapii, dogoterapii, 
zajęcia na basenie. 

Realizowane w placówce zadania z zakresu rehabilitacji społecznej stanowiły: terapia 
zajęciowa, treningi umiejętności samoobsługowych i czystości, treningi spędzania czasu 
wolnego, treningi zaradności społecznej i osobistej. Grupa domowników brała udział w treningu 
samodzielności- pobycie całodobowym. Program zajęć ośrodka sformułowano dostosowując 
poziom trudności wykonania do możliwości uczestników zajęć oraz  indywidualnych programów 
terapii.   
 W okresie sprawozdawczym organizowano  spotkania integracyjne z uczestnikami innych 
placówek, spotkania świąteczne domowników i ich opiekunów z personelem ośrodka,  zabawy 
karnawałowe, wycieczki, imprezy tematyczne.  

  
                                                                                                                                                    
      A.IV. Realizacja innych zadań w roku 2010 
 
         4.1. Imprezy integracyjne   

 
 W minionym roku, w ramach realizacji zadań statutowych  przez poszczególne placówki 
Koła jak również w ramach  pracy całego Stowarzyszenia zorganizowano wiele imprez  
o charakterze integracyjnym i kulturalnym. Wspólny udział w nich wzięli nie tylko uczestnicy 
poszczególnych placówek  oraz kadra w nich zatrudniona, lecz również rodzice i opiekunowie 
uczestników, członkowie Koła, sponsorzy i zaproszeni goście, a także przedstawiciele 
społeczności lokalnej. Między innymi odbyły się: 

• Spotkanie Świąteczne Wielkanocne                                                     

• Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 
 w Koszalinie                                            

•  VIII Integracyjny Plener Artystyczny w Osiekach                       

• IV Warsztatowe Mistrzostwa w Bowlingu „Mistrz Kręgla”    
    W ramach działania poszczególnych placówek Koła organizowano dla podopiecznych  imprezy  
okolicznościowe i integrujące, takie jak: 

• Dzień Babci i Dzień Dziadka                                                     

• Zabawa walentynkowa 

• Spotkanie Wielkanocne                                                                     

• Dzień Matki 

• Pikniki rodzinne 

• Zabawy andrzejkowe                                                                  

• Spotkania Wigilijne                                                                  
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4.2. Dokształcanie i szkolenie pracowników 
 

 Personel zatrudniony w placówkach Koła wciąż podnosi swoje kwalifikacje zawodowe 
poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, organizowanych z ramienia Koła, jak również w toku 
indywidualnie podejmowanych studiów magisterskich i podyplomowych. 

   Personel placówek Koła korzystał  z bogatej oferty szkoleń specjalistycznych:  
� Jak Konstruować Program Pracy i jak Pokonywać Trudności w Terapii Dzieci Wielorako 

Niepełnosprawnych - Jacek Kielin. – 18 osób 
� Integracja odruchów posturalnych cz. I i II wg metody dr  S. Masgutowej – Zduńska 

Wola- 4 osoby 
� Wczesna interwencja „Promyk słońca” Wrocław. – 2 osoby 
� Komunikacja osób z autyzmem. – 35 osób 
� Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopnia – Szczecin 6 osób 
� Konferencja na temat dzieci z autyzmem- Synapsis Warszawa – 5 osób 
� Terapia taktylna S. Masgutowa w ramach Programu MNRI Masgutova 

Neurosensorimotor Reflex Integration.- Węgrów – 5 osób 
� Prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi upośledzonymi  

w stopniu głębokim- Poznań – 7 osób 
� Warsztaty – Metoda Dobrego Startu z elementami tańca integracyjnego- 36 osób 
� Kurs w zakresie „Monachijskiej, funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej pierwszy, drugi, 

trzeci rok życia.” – 2 osoby 
� Szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” metody Dr Paula   Dennisona  

i Gail Dennison – 16 osób 
� Szkolenie z zakresu „Diagnoza i wczesna interwencja wobec problemów rodziny  

w kontekście zaburzeń zachowań dziecka”. -5 osób 
� Kurs udzielania pierwszej pomocy z certyfikatem UE – 2 osoby 
� Szkolenie –metoda  Werbotonalna – 1 osoba 
� Warsztaty – Elementy metody werbo-tonalnej w pracy z małym dzieckiem z opóźnionym 

rozwojem mowy. Część I – 1 osoba 
� Szkolenie – Zadania i obowiązki opiekuna stażu – 2 osoby 
� Szkolenia z zakresu ochrony p-poż i BHP 
� Szkolenie „Kinesiology Teping” – 2 osoby 
� Kurs „Integracja Odruchów Twarzy” wg metody dr Swietłany Masgutowej  - 1 osoba 
� Kurs kwalifikacyjny  z surdopedagogiki – 2 osoby 
� Zasady funkcjonowania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej – 1 osoba 
� Księgowość w organizacjach pozarządowych – 1 osoba 
� Ceramika w edukacji artystycznej i terapii  I stopnia – 1 osoba 

 
 

4.3. Pozyskiwanie bazy do rozbudowy struktur Koła 

W 2010 roku w obiektach zajmowanych przez PSOUU wykorzystano wszystkie pomieszczenia 
na pracownie terapeutyczne lub sale edukacyjne. W obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4 trzy 
pomieszczenia wykorzystano jako pokoje treningowe pobytu całodobowego. Stąd też Zarząd 
Koła aktywnie zabiegał u Prezydenta Miasta Koszalina o nieodpłatne przekazanie starego 
budynku (budynku A) przy ul. Wyspiańskiego 4 na potrzeby Stowarzyszenia, przy czym 
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jednocześnie podjęliśmy zobowiązania do dokonania remontu obiektu we własnym zakresie. 
Pan Prezydent wyraził zgodę na przekazanie budynku A na okres 20 lat na potrzeby PSOUU. 
Procedury inwentaryzacji i wyceny budynku zostały wszczęte do realizacji, niestety przed 
wyborami Urząd Miasta wycofał się ze wszystkich poprzednich uzgodnień. Do końca okresu 
sprawozdawczego sprawa nie została rozwiązana. Wstępnie zaplanowano umieszczenie 
w Budynku A Ośrodka Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji oraz Biura Obsługi Placówek Koła. 
 
 

4.4. Współpraca z instytucjami i samorządem lokalnym 
 

 W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w organizowanych  
w Urzędzie Miasta Koszalina spotkaniach z władzami samorządowymi. Spotkania poświęcone 
były wykonywaniu zadań zleconych oraz działaniom na rzecz pozyskania kolejnego obiektu dla 
realizacji celów statutowych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła uczestniczył również  
w spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim, w siedzibie NFZ w Szczecinie, w spotkaniach  
z kierownictwem MOPS i PCPR w Koszalinie, w Starostwie Powiatowym i w Urzędach Gmin,  
z których pochodzą uczestnicy  placówek Koła. Odbyły się również spotkania z Zarządem 
Głównym PSOUU w Warszawie i w placówkach terenowych. Członek Centralnej Komisji 
Statutowej przy Zarządzie Głównym, p. Tadeusz Woleń, uczestniczył w pracach Komisji oraz 
reprezentował Koło jako Elektor.  
Zarząd Koła aplikował o środki finansowe na  realizację zadań rehabilitacyjnych w 2011 roku do 
PFRON.  

 
 

4.5. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową 
 
 W okresie sprawozdawczym Koło podejmowało aktywne działania w celu pozyskania 
dodatkowych funduszy wspierających działalność podstawową placówek oraz realizację działań 
dodatkowych, wzbogacających ofertę rehabilitacyjną placówek. Składano wnioski w ramach I i V 
konkursu PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, skąd pozyskano dofinansowanie na działania wspierające proces terapii  
i edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,   na szkolenia i warsztaty  
podnoszące profesjonalizm  personelu placówek oraz wiedzę rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych, na działania promujące możliwości i dokonania społeczności osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskano dodatkowe środki z Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego na wzbogacenie oferty terapeutycznej i rozwijanie nowych działań 
związanych z wczesną diagnozą i terapią dzieci. Zrealizowano projekt złożony do Funduszu  Dla 
Organizacji Pozarządowych. 
Personel placówek w okresie sprawozdawczym uczestniczył w szkoleniach związanych  
z pozyskiwaniem i korzystaniem ze środków unijnych. W projekcie pracy Koła istnieje powołanie 
komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy z innych źródeł. 
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A. V. Adresaci działań Koła, personel placówek 
 
5.1. Uczestnicy placówek i ich rodziny 
 
 Uczestnikami placówek działających pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Koszalinie są dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby   
w wieku od 3 do 62 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim wraz z towarzyszącymi niepełnosprawnościami i schorzeniami.  
W placówkach Koła osoby te uzyskują daleko idącą i wielopłaszczyznową pomoc i opiekę, są 
adresatami działań rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz działań z zakresu  
edukacji i rewalidacji.   Biorą  aktywny  udział w tworzeniu i konsumpcji dóbr kulturalnych.  
Pomoc i wsparcie otrzymują również ich rodzice i opiekunowie. Jest to pomoc merytoryczna, 
prawna i materialna. 
Uczestnicy placówek zamieszkują w Koszalinie i na terenie gmin ościennych: Mielna, Manowa, 
Biesiekierza, Sianowa, Będzina, Świeszyna, Polanowa. Liczba uczestników placówek Koła  
w okresie sprawozdawczym  wyniosła 160 osób. 
 
 
5.2. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2010r. 

        
Umowy o prace 
 

Lp. 
 

Stanowisko Liczba zatrudnionych 
osób 

Liczba zatrudnionych 
osób w przeliczeniu 
na etaty 

 WTZ  nr 1 

1. Kierownik 1 1 

 Księgowa 1 0,5 

 Pracownik gospodarczy 1 1 

 Konserwator – kierowca 1 0,37 

 Kierowca - konserwator 1 0,33 

 Rehabilitant 1 0,50 

 Doradca zawodowy 1 0,33 

 Instruktor terapii zajęciowej 9 8,25 

 Razem 16 12,28 

2. WTZ nr 2 

 Kierownik 1 1 

 Główna księgowa 1 0,5 

 Konserwator – kierowca 1 0,37 

 Pracownik gospodarczy 1 0,75 

 Kierowca - konserwator 1 0,67 

 Rehabilitant 1 0,75 

 Instruktor terapii zajęciowej 10 10 

 Logopeda 1 0,5 

 Opiekun wychowawca 1 1 

 Doradca zawodowy – trener pracy 1 1 
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 Pracownik administracyjno - biurowy 2 0,5 

 Razem 21 17,04 

3. KOŁO 

 Pracownik – administracyjno - biurowy 2 0,5 

 Asystent osoby niepełnosprawnej 1 1 

 Pracownik gospodarczy 1 1 

 Razem 4 2,5 

4. NZOZ DCA 

 Rehabilitant 4 1,75 

 Razem 4 1,75 

5. OREW nr 1 

 Dyrektor 1 1 

 Wicedyrektor 1 1 

 Nauczyciel terapeuta 2 1,75 

 Nauczyciel oligofrenopedagog 13 12,5 

 Terapeuta integracji sensorycznej 1 1 

 Logopeda 1 0,65 

 Opiekun terapeuta 3 3 

 Asystent nauczyciela 8 8 

 Rehabilitant 4 2,75 

 Pedagog specjalny 1 0,34 

 Pracownik gospodarczy 1 0,25 

 Specjalista ds. kadr i płac 1 0,75 

 Pracownik administracyjno - biurowy 2 1 

 Księgowa 1 0,5 

 Konserwator 1 0,26 

 Pielęgniarka 1 1 

 Główna księgowa 1 0,5 

 Razem 43 36,25 

6. ŚDS 

 Kierownik 1 0,33 

 Instruktor terapii zajęciowej 6 6 

 Opiekun 1 0,75 

 Rehabilitant 1 1 

 Specjalista ds. kadr i płac 1 0,25 

 Razem 10 8,33 
 
Ogółem łączna liczba personelu zatrudnionego we wszystkich placówkach Koła wynosiła na 
koniec okresu sprawozdawczego:  

� 80 osób - liczba pracowników  
� 78,15 - łącznie zatrudnienie w etatach   
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Lp. 

 
Jednostka PSOUU Kolo 

 
Liczba osób 
zatrudnionych 

 
Liczba zatrudnionych 
w przeliczeniu na 
etaty 
 

1. WTZ nr 1 16 12,28 

2. WTZ nr 2 21 17,04 

3. KOŁO 4 2,50 

4. NZOZ DCA 4 1,75 

5. ŚDS 10 8,33 

6. OREW nr 1 43 36,25 

 RAZEM 98 – 18* = 80  78,15 

*  liczba osób które, są zatrudnione w kilku jednostkach 
5.3. Zmiany na stanowiskach pracowniczych w placówkach Koła 
 
W 2010 roku przyjęto 25 osób na stanowiska: 
 
asystent nauczyciela – 5 osób 
nauczyciel oligofrenopedagog – 5 osób 
pielęgniarka – 1 osoba 
rehabilitant – 1 osoba 
terapeuta integracji sensorycznej – 1 osoba 
asystent osoby niepełnosprawnej – 4 osób / roboty publiczne 
pracownik gospodarczy –3 osoby / roboty publiczne 
pracownik biurowy – 1 osoba / roboty publiczne 
instruktor terapii zajęciowej – 3 osoby  
specjalista zajęć choreoterapii    - 1 osoba 
 
Pracownicy z którymi rozwiązano umowy o pracę: 13 osób   
 
instruktor terapii zajęciowej -  3 osoby 
asystent osoby niepełnosprawnej – 4 osoby 
opiekun terapeuta – 1 osoba 
nauczyciel – terapeuta – 1 osoba 
terapeuta integracji sensorycznej – 2 osoba 
specjalista  zajęć choreoterapii – 1 osoba 
pracownik gospodarczy – 1 osoba 
 
Pracownicy społecznie użyteczni – 42 osoby  świadczących pracę w różnych okresach roku na 
rzecz Koła – umowa na 28 osób od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 
 
Staż – 4 osoby 
 – asystent osoby niepełnosprawnej – 2 osoby 
 –  instruktor terapii zajęciowej – 2 osoby 
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Roboty publiczne: 8 osób 
- asystent osoby niepełnosprawnej –  4 osoby 
- pracownik gospodarczy – 3 osoby 
- pracownik biurowy – 1 osoba 
 
5.4. Struktura kategorii zawodowych osób zatrudnionych w placówkach 

       PSOUU Koła w Koszalinie 
 

Kwalifikacje pracowników: 

• magister pedagogiki    – 31 osób 

• magister administracji    – 1 osoba 

• licencjat pedagogiki     – 14 osób 

• licencjat zarządzanie przedsiębiorstwami  – 1 osoba 

• licencjat fizjoterapia     – 1 osoba 

• magister logopeda     – 1 osoba 

• magister sztuki     -  2 osoby 

• magister rehabilitacji     – 1 osoba 

• magister fizjoterapii     – 1 osoba 

• magister ekonomii     -  1 osoba 

• magister  wychowania  plastycznego - 2 osoby 

• studium nauczycielskie    – 1 osoba 

• technik rachunkowości    – 2 osoby 

• technik mechanik     – 2 osoby 

• średnie ogólne      - 2 osoby 

• technik ekonomista     – 1 osoba 

• technik fizjoterapii     – 1 osoba 

• średnie medyczne     – 3 osoby 

• średnie terapeuta zajęciowy    – 1 osoba  

• technik żywienia     – 2 osoby 

• podstawowe      – 7 osób 

• zasadnicze      – 2 osoby 
Razem: 80 osób 

 

A.VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 
 
Tabela nr 1. Struktura przychodów za 2010 rok 
 

A) Przychody z działalności statutowej 3 961 679,88 

Składki brutto określone statutem 9 181,00 

Przychody działalności nieodpłatnego pożytku publicznego (1%)                    30 440,28 

Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje :               3 922 058,60      

PFRON – realizacja zadań jednorazowych i długoterminowych  240 610,71 

Dotacja PCPR, -inne 2 687,75 
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Dotacja PCPR i Urząd Miasta -WTZ 162 212,25 

Dotacja Urząd Miasta i Gmin 242 341,60 

Urząd Marszałkowski 36 877,28 

PFRON - MOPS 1 468 650,50 

Urząd Pracy  61 469,57 

Darowizny 87 173,55

Subwencja Oświatowa-Urząd Miasta i Gminy 1 460 915,00 

NFZ 81 777,44 

Inne 3 886,80 

Fundacja  72 656,15 

Cesja PZU 800,00 

B) Pozostałe przychody                 140 693,80 

Pozostałe przychody Operacyjne-odpisy równoległe do amortyzacji 31 455,30 

Inne  ( prace użyteczno społeczne, wolontariusze, itp.) 109 238,50 

C) Przychody finansowe 11,50 

Odsetki od rachunków bankowych 11,50 

                
  
Rys. 1    Struktura przychodów w 2010 roku 
 

96,57

3,43 0

Przychody działalności statutowej-typowej

Pozostałe przychody
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 A.VII. Informacje o poniesionych kosztach w 2010 roku  
 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego 

 3 631 985,79 

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 670 755,74 

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 803 086,35 

NZOZ Dzienne Centrum Aktywności 83 642,62 

Środowiskowy Dom Samopomocy                                 353 478,63 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy 1 412 745,07 

Działania Zarządu PSOUU Koło - obsługa placówek 308 277,38 

Koszty administracyjne 420 932,50 

Amortyzacja 33 606,23 

Zużycie materiałów i energii 11 678,80 

Usługi obce 7 365,63 

Podatki i opłaty 200,00 

Wynagrodzenia 303 552,10 

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia 62 569,00 

Podróże służbowe 870,74 

Pozostałe koszty 1 090,00 

Pozostałe koszty 9 133,21 

Inne 9 133,21 

KOSZTY RAZEM  4 062 051,50 

 
Rys. 2 Struktura kosztów administracyjnych poniesionych przez PSOUU Koło   

w 2010 roku 
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A.VIII. Pozostałe informacje 
8.1. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych w 2010 roku 
 

Nazwa organu 
zlecającego 
zadanie 

Nr i data 
zawarcia 
umowy 

Okres 
realizacji 
umowy 

Przedmiot umowy Przyznana 
kwota 

Rozliczona 
kwota 

MOPS , PCPR 
(Środki PERON) 

Umowa nr 
DOK.1701-2/2010 z 
dnia 04.01.2010 

01.01.2010-
31.12.2010 

Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej nr 1 dla 
osób dorosłych z 
upośledzeniem Umysłowym 

739 800,00 739 800,00 

MOPS, PCPR 
 (Środki PERON) 

Umowa nr 
DOK.1701-2/2010 z 
dnia 04.01.2010 

01.01.2010-
31.12.2010 

Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej nr 2 dla 
osób dorosłych z 
Upośledzeniem Umysłowym 

902 012,25 902 012,25 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnyc
h 

Umowa 
ZZO/000010/OD/D 
z dnia 25.03.2009 
aneks 1/TPOZ/2010 
z dnia 30.03.2010 

01.01.2010-
31.12.2010 

Prowadzenie rehabilitacji 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych Ośrodku 
Wsparcia  

92 700,00 92 566,55 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnyc
h 

Umowa 
ZZO/000010/OD/D 
z dnia 25.03.2009 
aneks 1/TPOZ/2010 
z dnia 30.03.2010 

01.01.2010-
31.12.2010 

Prowadzenie rehabilitacji w 
różnych typach placówek w 
Ośrodku Rehabilitacyjno- 
edukacyjno Wychowawczym 103 430,61 103 335,73 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnyc
h 

Umowa 
ZZO/000021/16/D z 
dnia 16.07.2010 

21.06.2010- 
31.10.2010 

VIII Integracyjny Plener 
Artystyczny Osieki 2010 pod 
hasłem” Czasami brakuje mi 
słów więc wszystko 
namaluję”  

29 510,00 29 510,00 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnyc
h 

Umowa 
ZZO/000022/16/D z 
dnia 16.07.2010 

29.03.2010- 
31.12.2010 

Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które 
mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności  niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych pn. „ 
Trening Samodzielności – 
krótkoterminowy pobyt  
całodobowy osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  

15 206,43 15 198,43 

Urząd Miasta 
Koszalin 

Dotacja Subwencji 
oświatowej 

01.01.2010- 
31.12.2010 

Dotacja na działalność 
oświatową w ramach części 
oświatowej subwencji 
ogólnej  

1 473 045,00 1 473 045,00 

Urząd 
Marszałkowski  
Województwa 
Zachodniopomorsk
iego 

Umowa o realizację 
zadania z zakresu 
pomocy społecznej 
ROPS I 14/2010 z 
dnia 04.05.2010 

14.05.2010- 
30.11.2010 

Wczesna diagnoza i 
rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych” 15 950,00 15 950,00 
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Urząd 
Marszałkowski  
Województwa 
Zachodniopomorsk
iego 

Umowa o realizację 
zadania z zakresu 
pomocy społecznej 
ROPS I 21/2010 z 
dnia 14.05.2010 

14.05.2010- 
30.11.2010 

„Stwórzmy szansę osobom 
marginalizowanym 
społecznie”  17 774,00 17 707,28 

Urząd Wojewódzki  
w Szczecinie 

Umowa nr 
WKEiS/II/MS/D/10/
10 z dnia 
01.06.2010 

01.06.2010- 
30.09.2010 

Realizacja zadania z zakresu 
rozwoju inicjatyw 
edukacyjnych i budowy 
społeczeństwa 
obywatelskiego w roku 2010 
pn” Krok za krokiem…” 

3 220,00 3 220,00 

Gmina Miasto 
Koszalin 

Umowa nr 
PN/AG/0717-
1/2010 o realizację 
zadania z zakresu 
pomocy społecznej  
z dnia 27.01.2010 r. 

01.01.2010 – 
31.12.2010 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Koszalinie 

228 000,00 223 341,60 

Urząd Miasta 
Koszalin 

Umowa nr 
2/PS/2010 z dnia 
16.03.2010 

01.03.2010- 
30.11.2010 

„Prowadzenie działań 
wspierających umiejętności 
niezbędne do 
samodzielnego 
funkcjonowania dorosłych 
osób niepełnosprawnych, 
zapobiegających ich 
marginalizacji społecznej 

10 000,00 10 000,00 

PCPR 
Umowa Nr 
9/S/2010 z dnia 
27.05.2010 

18.11.2010  
IV Mistrzostwa Bowlingowe- 
Mistrz Kręgla 
 

500,00 500,00 

Fundacja Bre Bank Darowizna 
30.06.2010-
30.09.2010 

VIII Integracyjny Plener 
Artystyczny Osieki 2010 pod 
hasłem” Czasami brakuje mi 
słów więc wszystko 
namaluję” 

5000,00 5 000,00 

Fundacja Espersen 
Polska 

Darowizna 
04.08.2010- 
30.09.2010 

VIII Integracyjny Plener 
Artystyczny Osieki 2010 pod 
hasłem” Czasami brakuje mi 
słów więc wszystko 
namaluję” 

2000,00 2000,00 

Urząd Gminy w 
Manowie 
 
 
 
 
 
 

Umowa Nr 5/2010 
z dnia15.02.2010 

01.01.2010-
31.12.2010 

Zapewnienie dzieciom, 
młodzieży i dorosłym 
osobom niepełnosprawnym 
dostępu do uczestnictwa w 
kompleksowej rehabilitacji 
w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej oraz w Ośrodku 
Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno- 
Wychowawczym 

9 000,00 9 000,00 

Fundacja Funduszu 
Współpracy 

Umowa 
11626/FOP09/5/M
A/3178 z dnia  

02.01.2010- 
30.09.2010 

„Jestem ekspertem od 
samego siebie- rozwijanie 
self- adwokatury” 

28 710,00 27 216,45 

Fundacja PZU 
Umowa dotacji Nr 
16/RA/2010  z dnia 
23.06.2010 

01.08.2010-
31.12.2010 

„Odkrywcy nowych  lądów” 
 
 

44 933,00 44 933,00 
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8.2.  Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koła PSOUU w Koszalinie z dnia 20.03.2010 
roku oraz sprawozdanie z ich realizacji 

 
Uchwała nr 1. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 
Uchwala nr 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Uchwała nr 3. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
Uchwala nr 4. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2009 rok. 
Uchwała nr 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok. 
Uchwała nr 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za rok 2009. 
Uchwała nr 7. Zatwierdzenie planu pracy Koła na rok 2010.  

 
 Na Walnym Zgromadzeniu uczestnicy- członkowie Koła zatwierdzili porządek obrad, przyjęli 
regulamin obrad i zatwierdzili sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono i zatwierdzono 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła w roku 2009, Zarząd Koła uzyskał 
absolutorium za rok 2009. Przedstawiono i zatwierdzono Plan Pracy Koła na rok 2010, który 
zakładał następujące działania: 
 

1. Prowadzenie istniejących placówek (WTZ -1, WTZ -2, OREW, ŚDS, NZOZ DCA) 
2. Rozszerzenia na bieżąco, w miarę potrzeb, działalności istniejących placówek. 
3. Pozyskanie od Urzędu Miasta w Koszalinie budynku „A” przy ul. Wyspiańskiego 4. 
4. Objęcie opieką dzieci do 7 roku życia w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -

Wychowawczego lub Ośrodka Wczesnej Interwencji (po uzyskaniu i wyremontowaniu 
budynku „A” przy ul. Wyspiańskiego 4) 

5. Zwiększenie oferty pokoi treningowych i pobytu kryzysowego w ramach posiadanych 
środków. 

6. Prowadzenie stałej współpracy z ośrodkami i przedstawicielami Unii Europejskiej  
i opracowywania programów na rzecz pozyskiwania środków na potrzeby Koła. 

7. Szkolenia tematyczne dla rodziców i opiekunów.  
8. Współpraca z Fundacją SYNAPSIS w Warszawie. 
9. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym i promocyjnym. 

  
Zatwierdzony Plan Pracy Koła na rok 2010 został zrealizowany w następującym zakresie: 
 
Ad. 1, 2) Wszystkie placówki realizowały działania statutowe. W placówkach: WTZ nr 1 oraz  
WTZ nr 2, utrzymywał się dotychczasowy stan uczestników, w sumie 100 osób. W OREW liczba 
wychowanków wzrosła o 2 osoby w stosunku do poprzedniego roku. W okresie 
sprawozdawczym OREW obejmował swoimi oddziaływaniami 37 wychowanków. 
ŚDS w okresie sprawozdawczym obejmował opieką sumarycznie 26 domowników. 
W WTZ 1 w praktykach zawodowych uczestniczyło 18 osób w tym: 6 osób w markecie Inter 
Marche,  
7 osób w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie, 5 osób w Hotelu Atlantic. 
W WTZ 2 w praktykach zawodowych uczestniczyły 24 osoby:  10 osób w firmie „Espersen”,  
6 osób w firmie Bumar Koszalin, 7 osób w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz  1 osoba 
 w OREW 
 
Ad. 3) Pomimo wielokrotnych interwencji i wystąpień Zarządu Koła, nie udało się pozyskać od 
Urzędu Miasta Koszalina budynku „A”, mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 4.  
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Dnia 20. 04.2010 roku pan Prezydent Mirosław Mikietyński wydał  Zarządzenie nr 563/2077/10, 
które umożliwiało przekazanie wyżej wymienionego budynku na rzecz PSOUU Koło w Koszalinie 
w użytkowanie na 20 lat. Procedury inwentaryzacji, wyceny obiektu prowadzone przez PSOUU 
Koło w Koszalinie oraz podpisania umowy były już w końcowej fazie realizacji. Ustalano warunki 
przekazania obiektu z panem prezydentem Krzysztofem Hołubem. Niestety po wyborach pan 
Prezydent Piotr Jedliński nie zrealizował Zarządzenia ustępującego pana Prezydenta i wycofał 
się z wszystkich poprzednich ustaleń. Z tego powodu do dnia dzisiejszego trwają negocjacje 
dotyczące warunków przekazania obiektu. 
 
Ad. 4) W okresie sprawozdawczym prowadzono wczesną diagnozę i rehabilitację w ramach 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Tą formą oddziaływań objęto 8 
dzieci niepełnosprawnych w wieku od 2,5 do 7 lat. 
 
Ad. 5) W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 91 dni 16 godzinnego treningu 
całodobowego  
w sumie 1.456 h. Trening prowadzony był w Zakładzie Rehabilitacyjnym nr 1 przy  
ul. Budowniczych 6 oraz Zakładzie Rehabilitacyjnym nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie. 
 
Ad. 6) W okresie sprawozdawczym nawiązano współpracę z Pozarządową Agencją Ewaluacji  
i Rozwoju w ramach której opracowywano model samooceny i rozwoju organizacji w zakresie 
wewnętrznych procedur nakierowany na wzmocnienie sektora pozarządowego w zakresie 
samoregulacji. Poza tym w 2010 roku rozpoczęto współpracę z Koszalińskim Inkubatorem 
Ekonomii Społecznej, w ramach której Stowarzyszenie korzystać będzie bezpłatnie z doradztwa, 
usług prawnych oraz obsługi marketingowej. 
 
Ad.7) Szkolenia dla rodziców i opiekunów prowadzone były na bieżąco w ramach pozyskanych 
środków oraz zgodnie z potrzebami odbiorców. W roku 2010 przeprowadzono szkolenie pn. 
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, w ramach którego przeszkolono 20 
rodziców oraz szkolenie dla rodziców dzieci z autyzmem w zakresie  
 
Ad. 8) Współpraca z Fundacją SYNAPSIS prowadzono na bieżąco - w miarę potrzeb  uczestników 
placówek Koła. We wrześniu 2010 roku 5 pracowników OREW brało udział w konferencji 
organizowanej przez Fundację pn. Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia. 
 
Ad. 9) Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym prowadzone jest na bieżąco przez 
poszczególne placówki Koła lub wspólnie – szczegółowa charakterystyka opisana jest  
w punktach sprawozdania omawiających działalność placówek oraz wyszczególnione w pkt. 4.1. 
sprawozdania. 
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8.3. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia 
 

a) Wynagrodzenie personelu zatrudnionego w formie umowy o pracę w 2010 roku 
 

 
 

b) Wynagrodzenie personelu zatrudnionego w formie umowy zlecenie 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość zawartych 
umów w 2010 roku 

Kwota ogółem w roku 
2010 

1. Psycholog  8 20 366,00 

2. Księgowa 8 8 798,00 

3. Katecheta 1 2 825,00 

4 Dogoterapia 2 2 200,00 

5. Koordynator projektu 4 5 185,00 

6. Informatyk 2 2 160,00 

7. Instruktor treningu samodzielności 14 20 519,68 

8. Logopeda 4 13 181,00 

9. Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów 1 2 212,00 

10. Trener SELF- ADWOKATURY 2 12 598,40 

11. Konsultant do spraw metodycznych 1 4 590,00 

12. Terapeuta 2 7 487,20 

13. Prowadzenie zajęć z arteterapii 10 14 993,60 

RAZEM 59 117 115,88 

 
 
 
 
 
 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto w  poszczególnych miesiącach 

Miesiąc  Wynagrodzenia  
zasadnicze 

Premie i nagrody Inne świadczenia 

STYCZEŃ 141 600,92   

LUTY 144 659,53   

MARZEC 151 210,81 92 891,35  

KWIECIEŃ 152 313,32   

MAJ 155 156,24   

CZERWIEC 147 187,24 91 773,60  

LIPIEC 142 225,12   

SIERPIEŃ 144 766,13   

WRZESIEŃ 153 654,98   

PAŹDZIERNIK 159 940,34 129 710,65  

LISTOPAD 161 614,69 29 982,50  

GRUDZIEŃ 166 392,07 105 981,64 8 002,62 

SUMA 1 820 721,39 450 339,74 8 002,62 
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c) Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 
  

Lp. Wyszczególnienie Kwota ogółem w roku 2010 

1. Wykonanie zestawienia kosztów na remont 
budynku „A” w Koszalinie przy ul. 
Wyspiańskiego 4. 

400,00 

Razem 400,00 

 
d) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia. 
      
     Nie dotyczy 
 
8.4. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy 
statutowej udzielenia takich pożyczek. 

 
Nie dotyczy 

 
8.5. Wartość nabytych obligacji i akcji 

 
Nie dotyczy 
 

8.6. Nabyte Nieruchomości 
 
Nie dotyczy 

 
8.7. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

 
Finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2010 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
 

Kwota 

1 PKO BP S.A. I/O Koszalin 128 131,80 

2 KASA 5 311,80 

RAZEM 133 443,60 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010  
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Koszalinie 

 

8.8. Nabyte pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2010  
 

Lp. Środki trwałe i WNiP nabyte w 2010 roku 
 

Ilość Wartość 

1 Urządzenie do krioterapii 1  12 130,00 

2 Laptop 2  4 129,00 

3 Piec do wypalania ceramiki  1  10 949,50 

4 Aparat cyfrowy  1 2 443,99 

5 Programy komputerowe 3 6 267,00 

RAZEM 
środki trwałe i WNiP zakupione w 2010 roku 

 
8 

 
35 919,49 

 
 
8.9. Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzonych dla celów statystycznych 
 

Wartość aktywów obrotowych                                                143 278,76 zł                                                       
Wartość zobowiązań krótkoterminowych                                    1 579,74 zł 

 
8.10. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 
 

Lp
. 

Nazwa organu  
DOTACJE 

OTRZYMANE 
DOTACJE 

ROZLICZONE 

DATA 
ROZLICZENI

A 

1 PFRON Warszawa 240 847,04 240 610,71 - 

 
Rozliczenie finansowe i merytoryczne 
programu OREW 

103 430,61 103 335,73 
24.01.2011 

 
Rozliczenie finansowe i merytoryczne 
programu  
Plener Artystyczny Osieki 

29 510,00 29 510,00 
06.10.2010 

 
Rozliczenie finansowe i merytoryczne 
programu Ośrodek Wsparcia 

92 700,00 92 566,55 
24.01.2011 

 

Rozliczenie finansowe i merytoryczne 
programu  
„Trening samodzielności – 
krótkoterminowy pobyt całodobowy 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną” 

 
15 206,43 

 
15 198,43 

14.01.2011 

2 Urząd Miejski w Koszalinie 1 711 045,00 1 706 386,60 - 

 
Rozliczenie finansowe i sprawozdanie 
merytoryczne 

228 000,00 223 341,60 
31.01.2011 

 
Rozliczenie finansowe i sprawozdanie 
merytoryczne 

10 000,00 10 000,00 
07.12.2010 

 Rozliczenie finansowe 1 473 045,00 1 473 045,00 03.01.2011 

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 641 812,25 1 641 812,25 - 
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Rozliczenie finansowe i sprawozdanie 
merytoryczne WTZ-1 

739 800,00 739 800,00 
10.01.2011 

 Rozliczenie finansowe i sprawozdanie 
merytoryczne WTZ-2 

902 012,25 902 012,25 10.01.2011 

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 500,00 500,00 - 

 
Rozliczenie finansowe i sprawozdanie 
merytoryczne z organizacji Warsztatowych 
Mistrzostw Bowlingowych 

500,00 500,00 
02.12.2010 

5 Urząd Wojewódzki  3 220,00 3 220,00 - 

 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
realizacji zadań 

3 220,00 3 220,00 25.10.2010 

6 Urząd Gminy Manowo 9 000,00 9 000,00 - 

 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
realizacji zadań 

9 000,00 9 000,00 25.01.2011 

7 
Urząd Marszałkowski  Województwa 
Zachodniopomorskiego 

33 724,00 33 657,28 - 

 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
realizacji zadań 

15 950,00 15 950,00 
30.12.2010 

 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
realizacji zadań 

17 774,00 17 707,28 
30.12.2010 

8  Narodowy Fundusz Zdrowia 81 777,44 81 777,44 - 

 Środki wykorzystano zgodnie z umową z 
NFZ 

81 777,44 81 777,44 Zgodnie z 
umową z 

NFZ 

 
RAZEM 

3 721 925,73 3 716 964,28 - 

 
8.11. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 
Stowarzyszenie z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, co miesiąc wpłaca zaliczkę 
miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także składa roczne sprawozdanie PIT-
4R i CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika 
podatku dochodowego od osób prawnych. 

 
A.IX. Kontrola działalności w roku 2010 

 
Organ 
kontrolujący 
 

Data 
kontroli 

Przedmiot kontroli Wyniki kontroli 

MOPS Koszalin 01.06-
30.06.2010 

Kontrola WTZ-1 i WTZ-2 w 
zakresie działalności w 2009 
roku 

Nie wniesiono uwag 
dotyczących zakresu 
działalności WTZ 

PCPR Koszalin 28.10- Kontrola WTZ-1 i WTZ-2 w Nie wniesiono uwag 
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28.10.2010 zakresie działalności za okres  
trzech kwartałów  2010 roku 

dotyczących zakresu 
działalności WTZ 

Kuratorium 
Oświaty w 
Szczecinie 
Delegatura 
Koszalin 

16.06.-
17.06.2010 

Kontrola planowa: organizacja 
zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych 

W wyniku kontroli nie 
wniesiono uwag 

MOPS Koszalin 13.01-
13.01.2010 

Kontrola wykorzystanych 
środków finansowych na 
działalność WTZ nr 1 i 2 

Sposób wykorzystania 
dotacji uznano za 
prawidłowy i zgodny z 
zawartą umową. 

MOPS Koszalin 14.04-
14.04.2010 

Kontrola wykorzystanych 
środków finansowych na 
działalność WTZ nr 1 i 2 

Sposób wykorzystania 
dotacji uznano za 
prawidłowy i zgodny z 
zawartą umową. 

MOPS Koszalin X. 2010 
 

Kontrola wykorzystanych 
środków finansowych na 
działalność WTZ nr 1 i 2 

Sposób wykorzystania 
dotacji uznano za 
prawidłowy i zgodny z 
zawartą umową. 

                                                                                             

Wnioski końcowe 
 

 Okres sprawozdawczy, obejmujący  rok 2010 był dla Koła okresem wielu zmian.  
Uwieńczone sukcesem zostały działania zmierzające do umocnienia dwóch nowych, ważnych 
placówek, stanowiących kolejne ogniwa w łańcuchu działań rehabilitacyjnych skierowanych do 
podopiecznych- osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki temu Koło obejmuje swoją 
opieką i oddziaływaniem coraz szerszy krąg interesariuszy. Opieką objęte są osoby od lat 3 do 
60 i więcej. Nowo powstałe placówki zakorzeniają się w rzeczywistości społecznej miasta  
i powiatu, wzrastają liczebnie. Coraz mniejszy krąg osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
pozostaje bez pomocy.  
Wszystkie podejmowane w okresie sprawozdawczym działania gwarantują ciągłość  
przedsięwzięć prowadzonych przez Koło  na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
zarówno w wymiarze wieku podopiecznych jak i czasu funkcjonowania placówek. 
Koło, starając się o pozyskanie środków finansowych na funkcjonowanie istniejących placówek  
i działania wspierające  integrację społeczną osób z niepełnosprawnością   intelektualną,    
występowało   z wnioskami   do    , do Urzędu Miasta Koszalina, do Urzędów Gmin, do 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego, tworzono projekty na konkursy 
ministerialne i do fundacji wspierających poszczególne działania organizacji pozarządowych. 
 Posiadając status organizacji pożytku publicznego Koło aktywnie zabiegało i zabiegać będzie   
o pozyskanie osób, które mogą przekazać swój 1 %  podatku na wsparcie działalności 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie liczy na dyscyplinę swoich członków w tej kwestii. 
 Mimo jawiących się w latach przyszłych, związanych z ogólnokrajowym kryzysem trudności 
finansowych, Koło nie zamierza ograniczać swojej działalności. W planach  znajduje się 
rozszerzanie działalności w ramach placówek już istniejących lub poprzez  powołanie nowej 
placówki, dla najmłodszej grupy potrzebujących,  realizującej inne formy wsparcia i pomocy 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, niż dotychczas realizowane przez istniejące już 
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placówki Koła.  Jest to rozszerzenie działalności o wczesną diagnozę i rehabilitację w ramach 
OREW lub powołanie Ośrodka Wczesnej Interwencji. Umożliwiłoby to objęcie opieką dzieci od 
narodzin do 7. roku życia. Koło pragnie wypełnić swoją misję, tworząc pełen obszar wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin od momentu narodzin dziecka 
niepełnosprawnego do osiągnięcia podeszłego wieku.  Wypracowany 25-letnim 
doświadczeniem społeczny obraz organizacji  rozwijającej się, dobrze zarządzanej, 
kompetentnej merytorycznie, aktywnej i prężnie działającej, a przede wszystkim zaangażowanej 
w działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym powinien zachować się w 
niezmienionym kształcie. Cel działania, jakim jest jak najlepsze zabezpieczenie realizacji potrzeb 
objętych opieką dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz pomoc i wsparcie  
dla ich rodziców i opiekunów, jest celem priorytetowym. Temu celowi podporządkowane są   
działania wszystkich  członków Koła.  
 Realizacja dotychczasowych zadań i uchwał wynikających z założonego planu pracy Koła i 
wytycznych Zarządu Głównego PSOUU możliwa była dzięki zaangażowanej   pracy  wielu  
członków   Koła, a  w  szczególności Przewodniczącego Zarządu Koła- pana Wojciecha 
Nowackiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu Koła- pani Anny Głąbały, Elektora Koła- pana  
Tadeusza Wolenia, oraz  pozostałych członków Prezydium Zarządu, a także kierowników 
poszczególnych placówek.  
 

 
 
 
 
 

Wszystkim osobom, które swoją pracą wsparły działania Zarządu, składamy serdeczne 
podziękowania, licząc na ich dalszą pomoc i współpracę w latach kolejnych. 

 
   Także wszystkim Szanownym Sponsorom i Darczyńcom,  

również tym wszystkim osobom z całego kraju, którzy wsparli Stowarzyszenie w akcji 1% 
 w roku 2010  

bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie,  
za dobroć serca i hojność. 

Liczymy na dalsze wsparcie w latach przyszłych. 
 

 
Koszalin, dnia 09.02.2011r. 
 
                                                               ............................................................................. 
                                                                                                  Zarząd Koła                          
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B.SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

Bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z ustawą  
o rachunkowości i przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu w następującej kolejności; 

 
1. Wprowadzenie do sprawozdania 
2. Bilans na dzień 31.12.2010 r. 
3. Rachunek wyników 
4. Informacja dodatkowa 

 
B.I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
 
1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w 
Koszalinie 
2. Siedziba: 75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4,  tel. 943450-853 
3. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1, 
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2,  NZOZ Dzienne Centrum Aktywności, Ośrodek Rehabilitacyjno 
-Edukacyjno-Wychowawczy nr  1, Środowiskowy Dom Samopomocy, Biuro Koła. 
4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:  9133Z (działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych) 
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 
data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy w Koszalinie; Wydział IX Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, 20.08.2001 KRS 36441 
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 330482733 
7. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

a) Nowacki Wojciech – Przewodniczący Zarządu 
b) Głąbała Anna – Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
c) Zając Stanisław – Skarbnik 
d) Szarek Danuta – Sekretarz 
e) Roguski Sławomir - Członek  Prezydium 
f) Łukomski Zenon – Członek  Zarządu 
g) Przybylak Paweł - Członek  Zarządu 
h) Planutis-Kuryło Anna – Członek Zarządu 
i) Kubicki Zbigniew – Członek Zarządu 

 
8. Określenie celów statutowych organizacji: działanie na rzecz wyrównywania szans osób  
z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, 
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin 
9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 01.01-31.12. 2010 
 10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez   
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
 11. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 
 12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów  
(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik 
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finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich 
wynikające były porównywalne. 
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 

• Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg 
cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena nabycia była większa od 
3.500 zł. 

• Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku trwałego, których wartość 
początkowa nie przekracza 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania 
przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się 
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik 
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Stosuje się amortyzację metodą 
liniową.. 

W 2010 roku zrezygnowano z odpisów jednorazowych środków trwałych w koszty uzyskania 
przychodów, które zakupione zostały w całości ze środków uzyskanych z dotacji i wymagały 
jednorazowego końcowego rozliczenia ze sponsorem. 
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 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób    REGON   330482733 
 z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie   (Numer statystyczny ) 
 ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin                                                                                        

(Nazwa jednostki)                   
                                                                                                                                

B.II        BILANS  na dzień 31.12.2010                                
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 

(DZ.U.137 poz.1539 z późn.zm) 

W
ie

rs
z 

AKTYWA Stan na W
ie

rs
z PASYWA 

 
Stan na 

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

A Aktyw trwałe 922 675,57 912 148,84 A Fundusze własne 120 556,84 160 890,52 

I Wartości 
niematerialne i 
prawne 

922 675,57  I Fundusz statutowy 115 215,58 120 556,84 

II Rzeczowe aktywa 
trwałe 

 912 148,84 II Fundusz z 
aktualizacji wyceny 

  

III Należności 
długoterminowe 

  III Wynik finansowy 
netto za rok 
obrotowy 

+ 5 341,26 40 333,68 

IV Inwestycje 
długoterminowe 

  1 Nadwyżka 
przychodów nad 
kosztami ( wielkość 
dodatnia) 

+ 5 341,26 40 333,68 

V Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

  2 Nadwyżka kosztów 
nad przychodami 
(wielkość ujemna) 

  

B Aktywa 
obrotowe 

98 581,91 143 278,76 B Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

900 700,64 894 537,08 

I Zapasy 
rzeczowych 
aktywów 
obrotowych  

  I Zobowiązania 
długoterminowe z 
tytułu kredytów i 
pożyczek 

  

II Należności 
krótkoterminowe  

8 013,09 9 835,16 II Zobowiązania 
krótkoterminowe i 
fundusze specjalne 

17 571,98 42 752,22 

1 Kredyty i pożyczki   

2 Inne zobowiązania 1 085,30 1 579,74 

3 Fundusze specjalne  16 486,68 41 172,48 

III Inwestycje 
krótkoterminowe  

90 568,82 133 443,60 III Rezerwy na 
zobowiązania 

  

1 Środki pieniężne  90 568,82 133 443,60 IV Rozliczenia 
międzyokresowe 

883 128,66 851 784,86 

2 Pozostałe aktywa 
finansowe 

  1 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów 

883 128,66 851 784,86 

C Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe  

  2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

  

 
 

Suma bilansowa 1 021 257,48 1 055 427,60  Suma bilansowa  1 021 257,48 1 055 427,60 

Główna Księgowa Mariola Śmiałkowska                        Przewodniczący Zarządu Koła Wojciech Nowacki 
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)            Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – Anna Głąbała 

              Koszalin 09.02.2011 r.                                                                       (imię i nazwisko-podpis) 

 



Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010  
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Koszalinie 

 

 
PSOUU  Koło  w Koszalinie      REGON 330482733 
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin     (Numer statystyczny)                                                    
(Nazwa jednostki)                                                                                        
 
B.III  Rachunek wyników (zysków i strat) na dzień 31.12.2010 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów 
z15.11.2001 (DZ.U. 137 poz. 1539 z późn.zm) 

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok 
obrotowy 2009 

Kwota za bieżący rok 
obrotowy 2010 

1 2 3 4 

A Przychody z działalności statutowej 3 746 353,45 3 961 679,88 

I Składki brutto określone statutem 7 768,00 9 181,00 

II Przychody  działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego(1%) 

41 636,41 30 440,28 

III Inne przychody określone statutem 3 696 949,04 3 922 058,60 

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

3 696 949,04 3 922 058,60 

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 
pożytku publicznego 

  

3 Pozostałe przychody określone statutem   

B Koszty realizacji zadań statutowych  
w tym: koszty działalności pożytku publicznego 1% 

3 444 716,01 3 631 985,79 

41 494,01 30 440,28 

1 Koszty realizacji  zadań statutowych działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego 

3 444 716,01 3 601 545,51 

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 
odpłatnej pożytku publicznego 

  

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych   

C Wynik finansowy na działalności statutowej 
(wielkość dodatnie lub ujemna) (A-B) 

301 637,44 329 694,09 

D Koszty administracyjne 392 840,09 420 932,50 

1 Zużycie materiałów             9 325,61 10 444,64 

2 Energii 915,00 1 234,16 

3 Usługi obce 3 779,36 7 365,63 

4 Podatki i opłaty 0,00 200,00 

5 Wynagrodzenia  257 970,80 303 552,10 

6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 54 525,39 62 569,00 

7 Amortyzacja 60 506,49 33 606,23 

8 Podróże służbowe 5 817,44 870,74 

9 Pozostałe 0,00 1 090,00 

E Pozostałe przychody( niewymienione w pozycji A i 
G) 

105 611,19 140 693,80 

F Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H) 9 021,55 9 133,21 

G Przychody finansowe 13,73 11,50 

H Koszty finansowe 59,46 0,00 

I Wynik finansowy brutto na całokształcie 
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)  
(C-D+E-F+G-H) 

5 341,26 40 333,68 

J Zysk i straty nadzwyczajne   

I Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia   

II Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna   

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 5 341,26 40 333,68 

I Różnica zwiększająca koszty roku następnego 
(wielkość ujemna) 

  

II Różnica zwiększająca przychody roku następnego 
(wielkość dodatnia) 
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III. Informacja dodatkowa 
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie 
(nazwa jednostki) 

za rok obrotowy 2010 

I . 1  Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów  

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYJĘTE METODY WYCENY W ZASADACH 
(POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI 

Środki trwałe  
Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia  
lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.  

Wartości niematerialne i 
prawne  

Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości, odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe  

Należności i roszczenia Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z 
uwzględnieniem zasady ostrożności.  

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe – środki pieniężne  

Gotówkę i środki zgromadzone na rachunkach 
bankowych wykazano w ich wartości nominalnej. 

Fundusz statutowy  Wycenia się w wartości nominalnej. 

Zobowiązania  Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

Wycenia się w wartości nominalnej. 

 a) 
 Uwagi dotyczące bilansu:  
W bilansie za 2009 rok w poz. A.I. ( Wartości niematerialne i prawne) wpisano kwotę która 
powinna znaleźć się w poz. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe.  
2 Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik  
   – nie dotyczy  
3 Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych 

– nie dotyczy 
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II   Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: 

a) środki trwałe wartość początkowa:    w zł i gr 

 

Wyszczególnienie- nie wg 
pozycji bilansowych 

Wartość 
początkowa 
na początek 
roku 
obrotowego 

Zwiększenia z 
tytułu 
zakupów 
aktualizacji -
inne 

Zmniejszenia 
wartości 
początkowej 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Środki trwałe razem  

Z tego  

 
1 719 487,01 

 
29 652,49 

 
0,00 

 
1 749 139,5

0 

1) Grunty 
 
2) Budynki 
 
3) Urządzenia techniczne 
 
4) Środki transportowe 
 
5) Pozostałe środki trwałe 

          626,89 
 

1 096 258,14 
 

413 163,79 
 

127 612,00 
 

81 826,19 

0,00 
 

0,00 
 

         29 652,49 
 
                  0,00 
 
                  0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

626,89 
 

1 096 258,1
4 

 
442 816,28 

 
127 612,00 

 
81 826,19 

b) umorzenia środków trwałych 

Wyszczególnienie- nie wg 
pozycji bilansowych 

(środków trwałych) 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorzeń 
dotychczasow
ych przyjętych 
z zakupów – 
pozostałych  

Zmniejszeni
a umorzeń 
środków 
trwałych 

Stan na 
koniec 
roku 
obrotoweg
o 

Umorzenie środków trwałych- 
razem z tego: 

796 811,44 40 179,22 
 

0,00 
 

836 990,66 

1) Grunty 
 
2) Budynki 
 
3) Urządzenia techniczne 
 

            0,00 
 

186 953,79 
 

403 516,96 
   

0,00 
 

27 406,44 
 

12 772,78 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

214 360,23 
 

416 289,74 
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c) grunty użytkowane wieczyście 
          

 Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku 
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Powierzchnia w m 2 2526 m2 0,00 0,00 2526m2 

Wartość  626,89 0,00 0,00 626,89 

 
d) środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – wartość  początkowa 
nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych  
 

 Stan na 
początek roku 
roku 
obrotowego 

Zmiany w ciagu roku Stan na koniec 
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

 budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

1 770 393,08 0,00 0,00 1 770 393,08 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,0 

Razem  1 770 393,08 0,00 0,00 1 770 393,08 

 
e) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł qr. 

Wyszczególnienie- nie 
wg pozycji bilansowych 

Wartość 
początkowa 
na początek 
roku 
obrotowego 

Zwiększenia z 
tytułu – 
nowych 
zakupów  -
inne 

Zmniejszenia 
wartości 
niematerialnyc
h i prawnych 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

Wartości niematerialne i 
prawne razem: z tego  

 
 

3757,60 
 

 
 

6267,00 

 
 

0,00 

 
 

10 024,60 

1) Programy 
komputerowe 

3757,60 6267,00 0,00 10 024,60  

4) Środki transportowe 
 
5) Pozostałe środki trwałe 

 
 127 612,00 

 
78 728,69 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
127 612,00 

 
78 728,69 
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f) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:                                                            w zł gr. 

Wyszczególnienie- nie wg 
pozycji bilansowych 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorzeń  

Zmniejszenia 
umorzeń  

Stan na 
koniec 
roku 
obrotoweg
o 

Umorzenie środków trwałych- 
razem z tego: 

 
3757,60 

 
6267,00 

 
0,00 

 
10 024,60 

1) Programy komputerowe 
 

3757,60 6267,00 0,00 10 024,60  

g) Inwestycje długoterminowe – nie dotyczy h) Podział należności według pozycji bilans o 
pozostałym na dzień bilansowy, przewidywany umową w okresie spłaty 
 Okres wymagalności Razem 

do 1 roku powyżej roku 

Stan na 

początek 
roku 

obrotoweg
o 

koniec roku 
obrotoweg

o 

począte
k roku 
obroto
wego 

Koniec 
roku 

obrotow
ego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

Dostaw i 
usług 

8013,09 9803,08   8013,09 9803,08 

podatków 0,00 14,00   0,00 14,00 

Środków 
ZUS 

0,00 18,08   0,00 18,08 

wynagrodze
ń 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Dochodzone 
na drodze 
sadowej 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Innych 
należności 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Razem  8 013,09 9 835,16   8 013,09 9 835,16 
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i) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 
przewidywanym umową okresie spłaty        

 Okres wymagalności Razem 

do 1 roku powyżej roku 

Stan na 

początek 
roku 

obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

począte
k roku 
obroto
wego 

Koniec 
roku 

obroto
wego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

Kredytów i 
pożyczek 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Dostaw i 
usług 

305,00 1089,10   305,00 1089,10 

podatków       

Ubezpieczeń 
społecznych 

0,00 0,14   0,00 0,14 

wynagrodzeń 0,00 14,00   0,00 14,00 

Zobowiązań 
wekslowych 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Innych 
zobowiązań  

780,30 476,50   780,30 476,50 

Razem  1 085,30 1 579,74   1 085,30 1 579,74 

j) Rozliczenie międzyokresowe przychodów 

Tytuły Stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów (wyszczególnienie 

wg tytułów) 

883 128,66 851 784,86 

Środki otrzymane na 
sfinansowanie budynku  

848 246,09 822 689,62 

Środki otrzymane na 
sfinansowanie Urządzeń 
technicznych 

11 914,57 29 095,24 

Otrzymana dotacja  22 968,00 0,00 
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k) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy  

l) Zatrudnienie i wynagrodzenie  

Wyszczególnienie 

( z podziałem na grupy zawodowe)  

Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 

Administracja 5,00 

Pracownik administracyjno biurowy 2,00 

Księgowa 2,00 

Kadrowa 1,00 

Kadra techniczna 5,00 

Kierowca  1,00 

konserwator 1,00 

Pracownik gospodarczy 3,00 

Kadra merytoryczna 65,32 

Kierownik 4,33 

Instruktor terapii zajęciowej 25,00 

Nauczyciel oligofrenopedagog 10,50 

Nauczyciel terapeuta 1,75 

Terapeuta integracji sensorycznej  1,00 

Rehabilitant  7,00 

Logopeda 1,10 

Pedagog specjalny  0,34 

Doradca zawodowy  1,30 

Pielęgniarka  1,00 

Asystent nauczyciela 6,00 

Opiekun terapeuta, wychowawca 6,00 

RAZEM  75,32 
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 ł) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)  

- nie dotyczy  

 
2. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł - 
w tym wymaganych statutem: 
                                                                                                             w zł i gr 

Wyszczególnienie                                                    
Przychody za rok 2009 

 
Przychody za rok 2010 

poprzedni obrotowy 

kwota % struktury kwota % struktury 

Przychody razem z tego: 3851978,37 100 4 102 385,18 100 

1.Przychody działalności 
statutowej-typowej 
(tradycyjnej) 

213 984,90 5,56 1 813 681,54 44,21 

2. Inne przychody 
statutowe(tradycyjne) z tego: 

3490732,14 90,62 2 117 558,06 51,62 

a) dotacje 2220177,98 57,64 547 546,04 13,35 

b) subwencje 1240576,00 32,20 1 460 915,00  35,61 

c) pozostałe 29978,16 0,78 109 097,02 2,66 

3. Przychody działalności 
statutowej pożytku 
publicznego z tego 

41 636,41 1,08 30 440,28 0,74 

a) działalności nieodpłatnej 41 636,41 1,08 30 440,28 0,74 

b) działalności odpłatnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe przychody 105 611,19 2,74 140 693,80 3,43 

5. Przychody finansowe 13,73 0,00 11,50 0,00 

6. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów 
administracyjnych 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok 2009 Koszty za 2010 rok 

poprzedni obrotowy 

kwota % struktury kwota 
% 

struktury 

Koszty razem 
Z tego: 

3 846 637,11 100 4 062 051,50 100  

1. Koszty realizacji poszczególnych 
zadań statutowych działalności 
tradycyjnej z tego: 

3 403 079,60 88,47 3 603 701,17 88,72 

1) wynagrodzenia 1789105,46 46,51 2 092 346,23 51,51 

2) składki ZUS 309920,44 8,06 355 038,34 8,74 

3)odpisy na ZFŚS 57700,61 1,50 72 231,09 1,78 

4) Świadczenia rehabilitacyjne (dot. 
Działalności gospodarczej) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Podróże służbowe krajowe 1 945,25 0,05 17 968,78 0,45 
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                                                                                                                 w zł i gr 
 
4. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki: 

stan na 31.12.1996r.w zł i gr.  

 

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia-
tworzenia funduszu 

Kwota (zł) 

Wartość funduszu statutowego razem z tego: 

1) 

2)  
4) 

131.897,92 

 

 

6) Materiały 401 622,55 10,44 276 479,23 6,81 

7) Energia      95 301,76 2,48    115 106,88 2,83 

8) Czynsz 25 683,88 0,67 37 322,22 0,92 

9) Usługi obce 490019,77 12,74 373 909,44 9,20 

10) Pozostałe opłaty i składki 231779,88 6,02 263 298,96 6,48 

2.Koszty realizacji działalności 
pożytku publicznego: 

41 636,41 1,08 30 440,28 0,75 

1) nieodpłatnej 41636,41 1,08 30 440,28 0,75 

2) odpłatnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.Koszty ogólno- administracyjne 
działalności statutowej z tego: 

392 840,09 10,21 420 932,50 10,36 

1) amortyzacja 60 506,49 1,57 33 606,23 0,83 

2) zużycie materiałów 9 325,61 0,24 10 444,64 0,26 

3) zużycie energii 915,00 0,02 1 234,16 0,03 

4) Usługi obce 3 779,36 0,10 7 365,63 0,18 

5) podatki i opłaty 0,00 0,00 200,00 0,00 

6) wynagrodzenia 257 970,80 6,71 303 552,10 7,47 

7)ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

54 525,39 1,42 62 569,00 1,54 

8 )Podróże służbowe krajowe 5 817,44 0,15 870,74 0,02 

9) Pozostałe koszty 0,00 0,00 1 090,00 0,03 

4. Pozostałe koszty działalności 
statutowej 

9 021,55 0,24 6 977,55 0,17 

w tym pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Koszty finansowe działalności 
statutowej 

59,46 0,00 0,00 0,00 

w tym pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Straty nadzwyczajne działalności 
statutowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

w tym pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku 
obrotowym: 

 

Wyszczególnienie Kwota 

1. Stan funduszu na początek roku 

3. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z 
tego tytułu 

1) Przeksięgowanie wyniku finansowego 

 
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 

z tego z tytułu: 

1)  
 

4. Stan funduszu na koniec roku 

 

115 215,58 

 

         5 341,26 

 5 341,26 

 

 

 

 

120 556,84 
 
 
6.Zobowiązania związane z działalnością statutową: NIE DOTYCZY  

Lp Tytuły Stan na 
początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1 Gwarancje   
2 Poręczenia   
3 Kaucje i wadia   
4 Inne zobowiązania   
Razem   

 

                                                               (   pieczęć Koła   ) 

                                                                                 PZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA 

Główna Księgowa- Mariola Śmiałkowska                                                   Wojciech Nowacki 

(imię, nazwisko i podpis osoby                      ( imię i nazwisko -   podpis ) 
sporządzającej ) 

  
 Koszalin 09.02.2011 
( miejsce i data sporządzenia)  
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Dla Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z 
siedzibą 75-629 Koszalin ul. Stanisława Wyspiańskiego 4  

 
 
 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie, na które składa się:  
 
2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.20 10 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka 
się sumą:  
 
3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.20 I O roku do 31.12.20 I O roku 
wykazujący zysk netto w wysokości:  
 
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego 
odpowiedzialny jest kierownik jednostki.  
 
Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą o 
rachunkowości".  
 
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też 
wynik finansowy jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
jego sporządzenia.  
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień:  
l/rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,  
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce,  
 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby 
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności 
badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) 
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 
sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.  
 
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej jednostki na dzień 31.12.2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, 
 
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych,  
 
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepIsarru prawa 
postanowieniami statutu stowarzyszenia.  
 



 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Koszalinie 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki zawiera informacje zgodne ze zbadanym 
sprawozdaniem finansowym. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Kluczowy Biegły Rewident 
przeprowadzający badanie  

Ma~Ko~  

Nr 1710  

Maria Kocięcka 

B2/Y Rewident  

nr~i7iO  

Wpis na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 3487. osoba 
reprezentująca podmiot uprawniony do badania  

Ay;~ '~!:"~aERT  

AUDYT EKSPERT Biegli Rewidenci 
Adamczyk, Buchowiecka, Kocięcka Sp. 

Partnerska  
75-037 Koszalin ul Zwycięstwa 40/50  


