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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-06-24

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)

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

BRAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KAZIMIERZ SELIGA PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JANINA GODLEWSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ELZBIETA DĄBROWSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

W 2018r. Stowarzyszenie podjęło  działania oraz zrealizowało zadania przedstawione poniżej:
1) 20 maja 2018r. zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy na musical „Piloci” w Teatrze Muzycznym ROMA. W 
zadaniu udział wzięło 49 osób (członków i podopiecznych Stowarzyszenia).
2) 25 maja 2018r. odbył się II Siedlecki Dzień Organizacji Pozarządowych, którego celem było zaprezentowanie 
stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta. Stowarzyszenie „Przystań” również wzięło udział i 
zaprezentowało swoją działalność.
3) W dniach 5-14 lipca 2018r. odbył się plener artystyczno-rekreacyjny w Sobieszewie. Wzięło w nim udział 47 osób, 
w tym 29 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kilkudniowe wyjazdy cieszą się dużym zainteresowaniem i dają 
uczestnikom szansę na poprawienie sprawności fizycznej i psychicznej, możliwość wypoczynku, poznania nowych 
regionów naszego kraju oraz integrację ze środowiskiem. Rok 2018 był rokiem szczególnym – na plenerze 
świętowaliśmy 15-lecie powstania Stowarzyszenia, był tort jubileuszowy i wspomnienia. Uczestnicy malowali też 
obrazy na płótnie – powstało 37 pięknych prac plastycznych.
4) 27 września w Dworze Mościbrody zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne z okazji 15-lecia Stowarzyszenia. W 
spotkaniu wzięło udział 135 osób, w tym 80 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście, były wspomnienia i podziękowania.
5) Stowarzyszenie współpracuje z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Mińsku Mazowieckim oraz 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Siedlcach. Pracujemy wspólnie nad sztuką teatralną, w której występują 
nasi podopieczni.
6) Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z Fundacją Leny Grochowskiej. Odbyliśmy wiele spotkań i rozmów 
dotyczących głównego celu statutowego czyli budowy mieszkań dla naszych podopiecznych.
7) W ciągu roku Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach i szkoleniach dotyczących 
organizacji pozarządowych organizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych i Prezydenta Miasta Siedlce.

8) Wszystkie prace związane z działalnością Stowarzyszenia wykonywane są społecznie

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

70

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1.Plener artystyczny,rekreacja turystyka i wypoczynek 
dla osób niepełnosprawnych "Trójmiasto-2018" Udział 
wzięło 28 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Uczestnicy dbali o porządek i dyscyplinę , w bezpieczny 
sposób korzystali z kąpieli słonecznych i 
wodnych.Inspirując się wycieczkami i spacerami 
stworzyli  27 prac plastycznych namalowanych na 
płótnie farbami akrylowymi. W większości obrazy 
przedstawiały klimaty morskie oraz przyrodę.
2.15-Lecie stowarzyszenia -spotkanie integracyjne 
środowisk osób niepełnosprawnych, z którymi 
współpracuje. Zrealizowane zadanie   podsumowało 
naszą  działalność na rzecz osób niepełnosprawnością      
     intelektualną. W spotkaniu wzięło udział 135 osób w 
tym ok. 80 osób niepełnosprawnych wraz z rodzicami-
członkami stowarzyszenia i opiekunami.Spotkanie 
zintegrowało środowiska osób niepełnosprawnych   
rodziców i opiekunów a także zaproszonych gości.   
Pozytywnie wpłynęło na osoby niepełnosprawne,które 
czuły się ważne,potrzebne, bez wykluczenia 
społecznego.
3.Bilety do teatru Roma na musical 
"Piloci"Zrealizowanie zadanie  wzbudziło we wszystkich  
uczestnikach emocje i przeżycia wynikające z pięknej 
scenografii  i muzyki. Poznali historię z okresu II wojny 
światowej. Osoby uczestniczące w warsztatach 
teatralnych w Siedlcach obserwowały pracę 
profesjonalnych artystów, która niewątpliwie przyczyni 
się do poprawienia ich amatorskiego warsztatu.

15 433,89 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1.Plener artystyczny rekreacja turystyka i 
wypoczynek  dla osób niepełnosprawnych 
TRÓJMIASTO-2018r
W plenerze wzięło udział 28 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy 
samodzielnie wykonywali wszystkie zadania 
związane z pobytem:
Dbali o porządek w swoim pokoju i na stołówce.
Wykonywali wszystkie czynności związane z 
higieną osobistą.Utrzymywali dyscyplinę w trakcie 
grupowych wycieczek, dostosowywali się do 
poleceń.
W bezpieczny sposób korzystali z kąpieli 
słonecznych i wodnych.Prawidłowo i w sposób 
profesjonalny, inspirując się wycieczkami i 
spacerami potrafili stworzyć prace plastyczne. 
Powstało 27 obrazów namalowanych na płótnie 
farbami akrylowymi. W większości obrazy 
przedstawiały klimaty morskie oraz przyrodę.

2.Wycieczka do teatru Roma na musical " Piloci"  
Zrealizowanie zadanie  wzbudziło we wszystkich  
uczestnikach emocje i przeżycia wynikające z 
pięknej scenografii  i muzyki. Poznali historię z 
okresu II wojny światowej. Osoby uczestniczące w 
warsztatach teatralnych w Siedlcach poznały  inną 
formę teatru. Obserwowały pracę profesjonalnych 
artystów, która niewątpliwie przyczyni się do 
poprawienia ich amatorskiego warsztatu.  
Rozwinęły swoje  zainteresowania i zdolności 
teatralne .Uczestnicy zadania  uwierzyli bardziej w 
siebie  , a przez to   zmniejszyło się ich poczucie 
wykluczenia społecznego.

0,00 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 79 528,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 49 780,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 28 110,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 638,36 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4 169,30 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20 810,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 433,89 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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)

46 041,55 zł

28 110,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 PLENER ARTYSTYCZNY REKREACJA TURYSTYKA I WYPOCZYNEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRÓJMIASTO 2018

8 761,00 zł

2 15-LECIE STOWARZYSZENIA SPOTKANIE INTEGRACYJNE
ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE.

5 832,89 zł

3 WYCIECZKA DO TEATRU ROMA NA MUSICAL" PILOCI" 840,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 22 550,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 74 151,55 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5 376,81 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

39 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

30 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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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 OD POCZĄTKU ISTNIENIA POSTAWIŁA SOBIE CEL NADRZĘDNY ZGROMADZIĆ JAK 
NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW NA BUDOWĘ MIESZKAŃ DL SWOICH PODOPIECZNYCH.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

MAŁGORZATA BAKIERA -
PREZES

TERESA URBANEK-SKARBNIK
Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-24
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