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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. PŁOCK

Powiat M. PŁOCK

Ulica 3-GO MAJA Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy 09-402 Poczta PŁOCK Nr telefonu 24-268-61-88

Nr faksu E-mail 
miroslawa.klinger@onet.pl

Strona www www.jestemplock.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61022656800000 6. Numer KRS 0000184746

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosława Maria Klinger Prezes TAK

Magdalena Fudała Wiceprezes TAK

Alicja Czarnecka Sekretarz TAK

Katarzyna Przybysz Członek TAK

Piotr Łukawski Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Rostkowska Członek TAK

Joanna Rychlik Członek TAK

Mariusz Umyszkiewicz Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ "JESTEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego tj.:
- udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego 
osobom niepełnosprawnym  umysłowo
- propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych 
pracodawców i środowisku lokalnym
- prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych 
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 
- organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy
- tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego 
dla osób niepełnosprawnych
- sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
- prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie 
olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
- wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom 
wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem 
umysłowym
- wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych
- organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
- organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób 
niepełnosprawnych
- prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych 
- poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku 
publicznego tj.:
-  udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego 
osobom niepełnosprawnym  umysłowo
-  propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych 
pracodawców i środowisku lokalnym
-  prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych 
-  organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 
-  organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
-  tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy
-  tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
niepełnosprawnych
-  sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
-  prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie 
olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
-  wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom 
wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem 
umysłowym
-  wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych
-  organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
-  organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób 
niepełnosprawnych
-  prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo, kursy 
szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

80Osoby fizyczne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Misją Stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia 
warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz 
poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin. 
Swoją misję stowarzyszenie realizowało w minionym roku poprzez:              
       - promowanie  możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych 
(kiermasze prac - odbyło się pięć);
- rehabilitację zawodową i społeczną którą jest prowadzona (dla 15 
uczestników) w Warsztacie Terapii Zajęciowej (działa od 1995 r.) w trzech 
pracowniach: krawieckiej, technik różnych, rękodzieła. 
- wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych - z 
zajęć usprawniających w ramach prowadzonego przez nas Ośrodka 
Pomocy Rewalidacyjnej skorzystało 60 dzieci.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W minionym roku:
- realizowaliśmy rehabilitację społeczną i zawodową wobec piętnastu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej; 
- organizowaliśmy terapię psychologiczną, logopedyczną, rehabilitację dla małych dzieci 
niepełnosprawnych, usprawnianie ich rozwoju w ramach Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej;
- organizowaliśmy wsparcie dla rodziców dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
Realizowaliśmy kilka projektów w ramach dofinansowań z różnych instytucji publicznych.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Płock:
"Moja szansa na samodzielność - terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin" - 2017-2019; 
usprawnianie rozwoju psychoruchowego małych dzieci niepełnosprawnych przez terapeutów: 
pedagogów specjalnych, logopedów, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki, terapeutów integracji 
sensorycznej; udzielanie wsparcia rodzicom dzieci  niepełnosprawnych przez psychologa;
Dofinansowanie z PFRON:
"Moja szansa na samodzielność - terapia dzieci niepełnosprawnych" - 2017 - 2019; wczesna, 
kompleksowa i ciągła pomoc w stosunku do dziecka niepełnosprawnego prowadząca do zwiększenia 
samodzielności; pomoc dziecku niepełnosprawnemu w uzyskaniu maksymalnie harmonijnego rozwoju i 
sprawnego funkcjonowania; w ramach projektu zajęcia były prowadzone przez terapeutów: 
pedagogów specjalnych, logopedów, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki, terapeutów integracji 
sensorycznej;
Dokonaliśmy zakupu ze środków PFRON sprzętu do integracji sensorycznej tj. kabiny SI z pełnym 
wyposażeniem. Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone z dziećmi niepełnosprawnymi mają ne 
celu: dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, 
przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych; * kształtowanie u dziecka reakcji adaptacyjnych, 
właściwych odpowiedzi na wymogi otoczenia; * poprawa integracji bodźców; * usprawnienie pracy 
systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego; * usprawnianie zakresów motoryki małej, 
motoryki dużej; * doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej; * eliminowanie, wyhamowanie, 
ograniczanie niepożądanych reakcji przy nadwrażliwościach i podwrażliwościach sensorycznych; * 
doskonalenie integracji zmysłowo – ruchowej; * pobudzanie zmysłów; * normalizację pracy systemu 
dotykowego (zwiększanie tolerancji na bodźce dotykowe), w tym stymulacja oralna i węchowa; * 
normalizację pracy systemu słuchowego; * poprawę pracy systemu wzrokowego; * wypracowanie 
gotowości do nauki;

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0Osoby prawne
2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych; 
przygotowanie do pracy 
zawodowej na otwartym 
rynku pracy przy pomocy 
trenera pracy; udział w 
praktykach zawodowych; 
usprawnianie małych 
dzieci niepełnosprawnych 
i wsparcie dla ich rodzin; 
wczesna kompleksowa i 
ciągła pomoc w stosunku 
do dziecka 
niepełnosprawnego 
prowadząca do 
zwiększenia jego 
samodzielności; pomoc 
dziecku 
niepełnosprawnemu w 
uzyskaniu maksymalnie 
harmonijnego rozwoju i 
sprawnego 
funkcjonowania; poprawa 
stanu psychicznego 
rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, 
udzielanie wsparcia 
rodzinom tych dzieci 
niepełnosprawnych;

78.10.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

udział osób 
niepełnosprawnych w 
kiermaszach prac; 
promowanie 
pozytywnego 
wizerunku osób 
niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym 
poprzez pokazanie ich 
możliwości 
artystycznych (ich 
prace); sprzedaż prac i 
wytworów 
artystycznych 
wytwarzanych przez 
osoby 
niepełnosprawne: 
ozdoby ze szkła, 
drewna, malowane 
obrazy, ozdoby 
świąteczne - stroiki, 
karty okolicznościowe, 
anioły, zabawki (lalki, 
maskotki) szyte z 
miękkich materiałów i 
wypychane, kolorowe 
torby, plecaki, 
upominki 
okolicznościowe; 
rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych;

82.30.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 928 512,93 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 902 943,64 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 677,68 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 21,61 zł

e) Pozostałe przychody 10 870,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

66 999,94 zł

485 620,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 063,80 zł

10 870,00 zł

1 750,00 zł

6 443,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 44 611,86 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 312 217,33 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Przekaz środków z 1% na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR 228 001,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 312 217,33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 552 619,94 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 69 450,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 006,33 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 890 558,78 zł 312 217,33 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

833 492,97 zł 312 217,33 zł

13 671,35 zł 0,00 zł

0,00 zł

75,00 zł

43 318,33 zł

1,13 zł 0,00 zł

2 Wkład własny do projektów realizowanych przez stowarzyszenie, działalność ośrodka pomocy 
rewalidacyjnej, koszty administracyjne

84 216,33 zł

1 Z przeznaczeniem na konkretne dzieci (wskazanie imienne) 228 001,00 zł

2 Działalność stowarzyszenia 84 216,33 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

7 211,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

8,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

6,3 etatów

12,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

70,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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w 
tym:

b) inne osoby 0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 504 866,59 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

251 233,60 zł

214 241,19 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

33 492,41 zł

- inne świadczenia 3 500,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 253 632,99 zł

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

504 866,59 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 504 866,59 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

9 120,54 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

42 072,22 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

7 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 "Moja szansa na 
samodzielność - terapia 
dzieci niepełnosprawnych i 
wsparcie ich rodzin"

usprawnianie rozwoju 
psychoruchowego dzieci 
niepełnosprawnych; udzielanie 
wsparcia rodzinom dzieci 
niepełnosprawnych;

Gmina Miasto Płock 35 000,00 zł

2 Zakup urządzeń z zakresu 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny.

sprzęt do integracji 
sensorycznej w celu 
usprawniania dzieci 
niepełnosprawnych;

Gmina Miasto Płock ze środków 
PFRON

5 399,94 zł

3 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej

rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miasto Płock 26 660,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 812,98 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Miasto Płock - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2

2 Gmina Miasto Płock 1

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

1 "Maja szansa na 
samodzielność - terapia 
dzieci niepełnosprawnych"

Wczesne wspomaganie rozwoju 
dzieci niepełnosprawnych 2017 
- 2019 - wczesna, kompleksowa 
i ciągła pomoc w stosunku do 
dziecka niepełnosprawnego 
prowadząca do zwiększenia 
jego samodzielności; pomoc 
dziecku niepełnosprawnemu w 
uzyskaniu maksymalnie 
harmonijnego rozwoju i 
sprawnego funkcjonowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

245 680,00 zł

2 Warsztat Terapii Zajęciowej Realizuje rehabilitację 
społeczną z elementami 
przygotowania zawodowego 
dla 15 podopiecznych – osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. 
Warsztat jest placówką pobytu 
dziennego. Zajęcia odbywają się 
w godz. 8.00 – 15.00, 
realizowane są w trzech 
pracowniach terapeutycznych: 
pracowni krawieckiej, pracowni 
rękodzieła, pracownik technik 
różnych.

PFRON poprzez Gminę-Miasto Płock 239 940,00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mirosława Klinger 10.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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