
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-06-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. SIEDLCE

Powiat M. SIEDLCE

Ulica REYMONTA Nr domu 2a Nr lokalu 

Miejscowość SIEDLCE Kod pocztowy 08-110 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 668354628

Nr faksu E-mail ssouu-przystan@o2.pl Strona www przystansiedlce.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 71254621600000 6. Numer KRS 0000166541

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

Małgorzata Bakiera Prezes TAK

Iwona Miłkowska Wiceprezes TAK

Barbara Wybraniec Sekretarz TAK

Teresa Urbanek Skarbnik TAK

Irena Wyszyńska Członek Zarządu TAK

Marianna Łaszczyk Członek Zarządu TAK

Bożena Zwolińska Członek Zarządu 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

Kazimierz Seliga Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Godlewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Dąbrowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "PRZYSTAŃ"
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

80

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 r. Stowarzyszenie podjęło działania , i zrealizowało zadania przedstawione poniżej:
1) W dniu 19 maja odbył się w Siedlcach I – Piknik organizacji pozarządowych , którego celem było 
zaprezentowanie stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta. Stowarzyszenie „ Przystań” 
również wzięło udział i zaprezentowało swoją działalność.
2) W dniach 4-12 sierpnia 2017r. odbył się plener artystyczno-rekreacyjny w Murzasichle w którym 
wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów. Kilkudniowe wyjazdy cieszą się dużym 
zainteresowaniem i dają uczestnikom szansę na poprawienie sprawności psychicznej i fizycznej, 
możliwość wypoczynku, poznania nowych regionów naszego kraju, oraz integrację ze środowiskiem.
3) W dniach 15-17 września 2017r. zorganizowano wycieczkę krajoznawczo- turystyczną Kórnik -
Rogalin- Żnin- Wenecja- Biskupin- Poznań. Uczestnicy poznali nowe ciekawe miejsca w naszym kraju.
4) Stowarzyszenie współpracuje z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Mińsku 
Mazowieckim. Uczestniczymy w projekcie „ Wektor na samodzielność” w ramach tego projektu nasi 
podopieczni 13 osób biorą udział w przygotowaniu sztuki teatralnej, której premiera odbędzie się 
jesienią 2018 roku. Zajęcia teatralne odbywały się w Mińsku Mazowieckim, oraz w Siedlcach w Centrum 
Kultury i Sztuki. Grupy spotkały się 10 razy.
5) W ciągu roku członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach  i szkoleniach dotyczących organizacji 
pozarządowych.
6) Odbyliśmy wiele spotkań i rozmów dotyczących głównego celu statutowego , czyli budowy mieszkań 
dla naszych podopiecznych.
7) Wszystkie prace związane z działalnością Stowarzyszenia wykonywane są społecznie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Plener artystyczno-
rekreacyjny Murzasichle . 
30 osób niepełnosprawnych 
wykonało prace malując 
farbami akwarelowymi 
kamienie zebrane podczas 
wycieczek.Poznawali i 
zwiedzali okolicę obcując z 
górską przyrodą.Mimo 
swoich niepełnosprawności 
pokonali szlak wędrowny  
Dolinę Chochołowską.
Chętnie brali udział w 
codziennych spacerach i 
wycieczkach.Polubili 
Zakopane i bywali tam, 
niekiedy mimo 
niesprzyjającej aury.Pobyt 
w tym miejscu doskonalił 
ich umiejętności w życiu 
codziennym,kształtował 
zasady dyscypliny, 
współpracy oraz 
współodpowiedzialności.Ut
rwalił w nich nawyki 
spacerów i przebywania na 
świeżym powietrzu.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wycieczka turystyczno -
krajoznawcza Poznań Szlak 
Piastowski.36 osób 
niepełnosprawnych i 15 
opiekunów brało udział w 
zwiedzaniu zabytków 
zamków,pałaców  tego 
regionu. Wycieczka miała 
charakter objazdowy i na 
naszej trasie  byliśmy w 
Rogalinie, 
Kórniku,Żninie,Wenecji.W 
Biskupinie mieliśmy dużo 
szczęścia, bo trafiliśmy na 
festyn i zwiedzanie 
wzbogacone było o 
warsztaty pokazy 
bitwy,tańce w pięknych 
strojach.Byliśmy też w 
Gnieźnie i jego 
Katedrze.Zwiedziliśmy też 
Poznań z Rynkiem Starego 
Miasta i kolorowymi 
kamieniczkami,kawiarenka
mi i wszechobecnymi  
turystami.Obejrzeliśmy 
Wzgórze Przemysława,Plac 
Wolności,Farę Poznańską 
,Muzeum Narodowe.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Piknik organizacji 
pozarządowych.Stoisko 
naszego Stowarzyszenia 
cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem.Odwiedz
ali nas podopieczni z 
rodzinami,młodzież i 
dzieci.Prezentowaliśmy 
prace,obrazy, osób 
niepełnosprawnych,albumy 
ze zdjęciami,kronikę z 15-
lat naszej 
działalności.Rozdawaliśmy 
ulotki 
informacyjne,przybliżaliśmy 
siedleckiemu 
społeczeństwu problem 
niepełnosprawności. 
Spotykaliśmy się z 
pozytywnymi opiniami o 
celowości działania i 
życzeniami  realizacji 
naszego zamierzonego celu 
tj.budowy mieszkań dla 
naszych podopiecznych
(naszych dzieci)

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rekreacja dla osób 
niepełnosprawnych-plener 
artystyczny-Murzasichle.W 
czasie pobytu 
dysponowaliśmy 
autokarem i odbywaliśmy 
wycieczki , kilka razy do 
Term w  Szaflarach gdzie 
bez ograniczeń mogliśmy 
korzystać ze wszystkich 
dobrodziejstw tego obiektu. 
Pływanie to ulubione 
zajęcie naszych 
podopiecznych. Napewno 
było to z korzyścią dla ich 
zdrowia. Byliśmy też na 
spływie szlakiem wodnym 
w przełomie  Dunajca. W 
czasie podróży na tratwach 
podziwialiśmy usytuowanie 
okolicznych gór i 
drzewostanu w niezwykle 
urokliwym Pienińskim 
Parku Narodowym.Poczas 
pobytu organizowaliśmy 
ognisko, gry,zabawy i 
dyskoteki.
Koszty częściowej 
odpłatności za 
zakwaterowanie i 
wyżywienie oraz transport 
ponieśli uczestnicy.

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 72,376.38 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45,936.77 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 24,762.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Turystyka i wypoczynek -
wycieczka turystyczno 
krajoznawcza-Poznań Szlak 
Piastowski.Osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie biorąc udział 
w tych 
wyjazdach poprawiają 
swoją sprawność fizyczną i 
psychiczną. Rozwijają 
wrażliwość na otaczające 
piękno przyrody,poznają 
nowe miejsca i historię 
naszego kraju. Wiele z tego 
co zobaczą i usłyszą od 
przewodnika zostaje ,mimo 
ich niepełnosprawności 
intelektualnej na długo w 
ich pamięci.Ważne  dla nich 
jest bycie we własnym 
gronie, gdzie mogą na 
siebie liczyć w każdej 
sytuacji.  Realizowane 
zadania mają na celu 
rehabilitację osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualna poprzez 
integrację z różnymi 
środowiskami.
Uczestnicy zadania ponieśli 
częściowe koszty wycieczki.

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 wg klasyfikacji PKD, 
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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d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,677.61 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,135.67 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 26,074.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15,611.87 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

35,690.52 zł

24,762.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji 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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

własność

1 pkt II 1.1
2) Plener i rekreacja osób niepełnosprawnych Murzasichle

8,606.62 zł

2 3) Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Poznań-Szlak Piastowki 6,581.98 zł

3 1) Piknik organizacji pozarządowych 423.27 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 16,777.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

60,452.52 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 60,452.52 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

11,923.86 zł

11,923.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

41.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

25.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

Stowarzyszenie  włożyło na lokatę 10000,00zł z 1% podatku gdyż zbiera środki na swój cel nadrzędny, budowa 
mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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

organizacji

Małgorzata Bakiera 
Teresa Urbanek      

                                                 
12.06.2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 9


