
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-09-18

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

2003-07-14

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

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

JANINA GODLEWSKA PRZEWODNICZACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ELZBIETA DĄBROWSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MAREK GÓRZNY CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "PRZYSTAŃ"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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

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

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

W 2020r. Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:
1. W dniu 14 lutego 2020r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjne dla 26 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w Dworku Panderosa. Zabawa przy muzyce i poczęstunek trwała kilka godzin(17.00-22. 00). Terapia 
poprzez muzykę taniec i śpiew to jedna z ulubionych form dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.W spotkaniu 
wzięli też udział ich rodzice i opiekunowie.
2. W dniach 30.07. - 11.08. 2020r. odbył się plener artystyczno-rekreacyjny w Dźwirzynie, w którym wzięło udział 47 
osób (niepełnosprawni intelektualnie wraz z opiekunami). W trakcie pobytu zorganizowano wycieczkę do Ogrodów 
Hortulus Spectabilis w Dobrzycy oraz do parku rozrywki „Dziki Zachód” w Zieleniewie. W trakcie turnusu 
zorganizowano warsztaty scrapbookingowe, podczas których każdy uczestnik wykonał własnoręcznie kartkę z 
wakacji nad morzem. Wyjazdy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem i dają uczestnikom szansę na poprawę 
sprawności fizycznej i psychicznej i możliwość aktywnego wypoczynku.
3.Stowarzyszenie założyło nową stronę internetową z obsługą zamieszczania na niej zmian i informacji o swojej 
działalności oraz sprawozdawczości.Publikuje też w galerii zdjęcia uczestników zajęć. W tym roku cały turnus 
odbywał się w ścisłym reżimie sanitarnym.
4. W związku z panującą pandemią Cowid-19 nie udało się zorganizować ani uczestniczyć w różnego rodzaju 
spotkaniach, czy szkoleniach.
5. Jak co roku gromadziliśmy środki na realizację głównego celu statutowego czyli budowę mieszkań dla naszych 
podopiecznych.

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

73

0
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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

Rozdział II statutu§11pkt3. 5)Prowadzenie działalności 
turystyczno -krajoznawczej poprzez a)wyjazdy dla osób 
z upośledzeniem umysłowym wraz z opiekunami na 
wycieczki,plenery malarskie i fotograficzne-
zorganizowano "Plener artystyczny rekreacja,turystyka i 
wypoczynek Dźwirzyno-2020 dla 47 osób (osoby 
niepełnosprawne wraz z opiekunami w tym 
pielęgniarka).
Grupa z racji reżimu sanitarnego była zakwaterowana  
samodzielnie w całym Ośrodku Wczasowym Słoneczko. 
W trakcie pobytu uczestnicy wykonali prace  
scrapbookingowe(kartka z wakacji nad 
morzem),korzystano z wypoczynku nad morzem, kąpieli 
słonecznych i spacerów.Z racji posiadania autokaru 
przez cały czas pobytu- uczestniczono w wycieczkach w 
Ogrodach Hortulus w Dobrzycy  i Parku Rozrywki Dziki 
zachód w Zieleniewie.
6) Prowadzenie działalności  kulturalnej: artystycznej i 
rozrywkowej poprzez  c)organizowanie spotkań 
integracyjnych (bale andrzejkowe, noworoczne, 
karnawałowe)-zorganizowano karnawałowe spotkanie 
integracyjne dla 26 osób niepełnosprawnych wraz z 
rodzicami.Muzyka,taniec i śpiew to forma rehabilitacji,  
którą osoby z niepełnosprawnością intelektualną lubią 
najbardziej.Była to też integracja rodziców tych osób, 
wymiana doświadczeń i wspólna zabawa.
13)  Prowadzenie działalności informacyjnej i innej 
mogącej wpływać na  wzrost akceptacji i zrozumienia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną-założenie 
strony internetowej .

11 760,46 zł
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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 zysków i strat) 59 012,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 625,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 355,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej 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

Rozdział II statutu§11 pkt2-5) Prowadzenie 
działalności turystyczno-krajoznawczej  poprzez: a) 
wyjazdy dla osób z upośledzeniem umysłowym 
wraz z opiekunami na wycieczki, plenery malarskie 
 i fotograficzne,
 b) organizowanie sezonowego wypoczynku.
"Plener artystyczny-rekreacja turystyka i 
wypoczynek Dźwirzyno-2020 "
6) Prowadzenie działalności  kulturalnej: 
artystycznej i rozrywkowej poprzez- 
c)organizowanie spotkań integracyjnych (bale 
andrzejkowe, noworoczne, karnawałowe). 
Karnawałowe  spotkanie integracyjne osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów.-Dworek 
Panderosa w Siedlcach.
 7) Prowadzenie działalności sportowej i 
rekreacyjnej poprzez  c) zajęcia sportowe,- 
korzystanie z miejskich urządzeń rekreacyjno-
sportowych na świeżym powietrzu w Dźwirzynie 
obok Ośrodka Wczasowego Słoneczko w którym 
grupa była zakwaterowana.

0,00 zł
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 032,08 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 13 720,37 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11 760,46 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)

33 753,81 zł

20 355,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Plener artystyczny rekreacja turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych Dźwirzyno-2020 7 943,36 zł

2 Karnawałowe spotkanie integracyjne, muzyczno,taneczne. 1 820,00 zł

3 Prowadzenie działalności informacyjnej i innej mogącej wpływać na wzrost akceptacji i 
zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną-założenie i obsługa strony internetowej 
stowarzyszenia,utrzymanie domeny, internet.

1 997,10 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 54 108,81 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 4 903,94 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

31 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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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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 ma cel nadrzędny-gromadzenie środków na budowę mieszkań dla podopiecznych.

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-18

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