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ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI  

STOWARZYSZENIA „Jeste śmy” W BYTOWIE 

ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010 ROKU 

 

1. DANE O STOWARZYSZENIU. 

Nazwa: Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie. 

Siedziba: 77 – 100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 13, powiat bytowski,   
województwo pomorskie. 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.02.2004r. 

Numer sygnatury akt: GD. VIII NS – REJ. KRS/15867/09/930. 

Numer wpisu do rejestracji: KRS 0000193829. 

Numer identyfikacyjny: REGON 771614340 

Numer identyfikacji podatkowej: NIP 842 – 16 – 43 – 768. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy”: 

Zarząd Główny  reprezentują: 

1. Irena Kozłowska – Prezes Stowarzyszenia – zam. w Bytowie 

2. Zbigniew Koska  – Zastępca Prezesa – zam. w Bytowie 

3. Małgorzata Dutkiewicz  – Skarbnik – zam. w Bytowie 

4. Bożena Lis – Sekretarz – zam. w Bytowie 

Główną Komisję Rewizyjną reprezentują: 

1. Małgorzata Kwidzińska  – Przewodnicząca – zam. w Udorpiu, gm. Bytów 

2. Halina Ćwiek                  – Członek – zam. w Niezabyszewie, gm. Bytów 

3. Ewa Król                         – Członek – zam. w Bytowie  

Stowarzyszenie liczy 25 Członków, w roku sprawozdawczym 
zrezygnowała z członkostwa w Stowarzyszeniu jedna osoba. 

Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 12 razy i podjął 13 uchwał. 
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Uchwały dotyczyły: 

- nr 1 z dn.25.01.2010 zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 
25.02.2010r., 

- nr 2 z dn.29.01.2010r. aneksu do umowy przewozu dotyczącej zmiany stawki 
za 1 km, 

- nr 3 z dn.04.02.2010r. przyjęcia nowych uczestników WTZ, 

- nr 4 z dn.04.02.2010r. skreślenia z listy jednego członka Stowarzyszenia, 

- nr 5 z dn. 24.02.2010r. zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
w dniu 25. 03.  2010r., 

- nr 6 z dn.26.02.2010r. przyjęcia nowego uczestnika do WTZ, 

- nr 7 z dn.04.03.2010r. podwyżki płac dla pracowników WTZ, 

- nr 8 z dn.02.04.2010r. przyjęcia nowego uczestnika do WTZ, 

- nr 9 z dn.05.07.2010r. aktualizacji pełnomocnictwa dla kierownika WTZ, 

- nr 10 z dn.05.07.2010r. aktualizacji i wprowadzenia zmian w regulaminach 
obowiązujących w WTZ, 

- nr 11 z dn.12.10.2010r. przyjęcia nowego uczestnika do WTZ, 

- nr 12 z dn.08.12.2010r. przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia, 

- nr 13 z dn.08.12.2010r. wypłacenia premii uznaniowej dla pracowników            
i kierownika WTZ. 

  

2. CELE, SPOSOBY I PRZEDMIOT DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ.  

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób 

niepełnosprawnych,  a w szczególności: 

• poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 

• poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów 

terapii zajęciowej, 

• prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, 

• organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych, 
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• organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, 

• organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób 

niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

• propagowanie i organizowanie, sportu i czynnego wypoczynku osób 

niepełnosprawnych. 

2. Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych. 

3. Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym . 

4. Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom 

niepełnosprawnym. 

5. Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych. 

6. Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 

7. Współpraca z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, 

placówkami oświatowymi i kulturalnymi.  

8. Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych 

celów i zadań stowarzyszenia. 

9. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i placówkami  

w kraju i za granicą o podobnych celach. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.  

2. Pozyskiwanie lokalu na ZAZ i przystosowanie ich do wymogów stawianych 

przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia  

i działalności ZAZ. 

3. Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do 

wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na 

pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu. 
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4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym, kontaktu z odpowiednimi 

placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia. 

5. Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej  

i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 

6. Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, 

szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją 

państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 

7. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących 

informacji i pomocy. 

8. Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami 

masowego przekazu. 

9. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji  

i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

10. Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków  

z organizacjami pozarządowymi. 

11. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej  

i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Przedmiotem działalności organizacji pożytku publicznego jest nieodpłatna 
działalność statutowa, a mianowicie: 

- 85,59, B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowane, 

-   86,90, E, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

-  88,99, Z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

-   94,99, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

-    90,03, Z, artystyczna i literacka działalność twórcza, 
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-    93,19, Z, pozostała działalność związana ze sportem, 

-    93,29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.  

Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez: 

Warsztat Terapii Zajęciowej. 

 Z zajęć rehabilitacji społeczno – zawodowej korzystało 30 uczestników     
z różnymi schorzeniami.  Zajęcia terapeutyczne odbywały się w pracowniach: 
gospodarstwa domowego, stolarskiej, komputerowo – poligraficznej, 
plastycznej, ogrodniczej i rękodzieła artystycznego, tkacko – dziewiarskiej, 
rehabilitacji ruchowej oraz prowadzone były warsztaty z psychologiem. 

 Dużą uwagę zwracano na terapię uspołeczniającą i integrację w formie 
różnorodnych imprez kulturalno – integracyjnych i wycieczek, a mianowicie: 

 07.01.2010r. obchodzono VIII rocznicę funkcjonowania WTZ w Bytowie, 

 19.01.2010r. odbył się kulig uczestników w Jamnowskim Młynie, 

 11.02.2010r.  uczestniczono w „Balu Karnawałowym” w restauracji 
Kaszubianka zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy         
w Bytowie, 

  25.03.2010r. zorganizowano VIII wystawę prac uczestników WTZ                   
w Muzeum Zachodnio - Kaszubskim pn. „ To, co w nas”, 

 31.03.2010r. w Warsztacie odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla 
uczestników, 

 05.04.2010r. uczestniczono w Kiermaszu Wielkanocnym organizowanym 
przez ŚDS w Bytowie, 

 09.04.2010r. placówka nasza brała udział w „Wiosennym balu”                       
w Koniecwałdzie , zorganizowanym przez tamtejsze Warsztaty, 

 w kwietniu uczestnik Adam otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym 
pod nazwą „Świat Nikiforów” za pracę „Narodziny Szamana”, 

 13.05.2010r. WTZ wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy” był 
organizatorem „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej” pn. „Cyganeria    
w Warsztacie”, 

 20.05.2010r. uczestnicy WTZ brali udział w „Spotkaniu Integracyjnym”          
w Miastku, organizowanym przez ŚDS w Miastku, 

 25.05.2010r. odbył się III turniej zawodów wędkarskich organizowany przez 
WTZ w Słupsku, 

 27.05.2010r. w placówce odbył się „Dzień Matki” 

 12.06.2010r. grupa uczestników WTZ  brała udział w V-tej Międzyregionalnej 
Spartakiadzie Sportowej w Sztumie pn. „Równi  w sporcie”, 
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 15.07.2010r. wręczono uroczyście dyplomy dla uczestników przed przerwą 
urlopową, 

 23.08-27.08.2010r. zorganizowano wycieczkę Warsztatową do Nowej Wsi 
k/Suwałk, 

 15.09.28.09.2010r. pięciu uczestników wyjechało na turnus rehabilitacyjny               
do Jarosławca, 

 14.10.2010r. zorganizowano turniej Warcabowy dla osób 
niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy i WTZ w Bytowie, 

 25.11-26.11.2010r. odbyły się targi „Pomysłowy Dobromir” zorganizowane 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, w których WTZ 
wziął udział, 

 30.11.2010r. zorganizowano „Bal Andrzejkowy” w WTZ, 

 16.12.2010r. odbyło się spotkanie opłatkowe  dla rodziców, 

 21.12.2010r. odbyła się Wigilia Warsztatowa. 
 
Grupę Wsparcia. 
 W zajęciach brało udział pięć osób niepełnosprawnych ze znacznym          
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystają z żadnej 
formy wsparcia z pomocy społecznej i nie pracują zawodowo. Uczestnicy grupy 
mieli możliwość korzystania z doświadczeń innych osób z podobnym 
problemem, wyjścia z izolacji, podzielenia się swoimi problemami, otrzymania 
wsparcia i uzyskania informacji jak rozwiązać problem.    
 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej. 

  Stowarzyszenie „Jesteśmy” i WTZ w dniu 13 maja 2010 r. wspólnie 
zorganizowali Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej i Otwarty Dzień WTZ 
dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Bytowskiego pn. „Cyganeria                  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej”. 

 W trakcie imprezy odbywały się: prezentacje technik terapeutycznych 
prowadzonych w WTZ, mini plener w ogrodzie pt. „Wozy kolorowe”, występy 
artystyczne zespołu cygańskiego „Adriano i przyjaciele”  oraz wystawa prac 
konkursowych pt. „My cyganie”. Udział w imprezie wzięło ok. 200 osób. 

 

Zorganizowanie turnieju warcabowego. 

 Turniej warcabowy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym został 
zorganizowany po raz pierwszy przez Stowarzyszenie w dniu 14 października 
2010r. Osoby niepełnosprawne miały możliwość wspólnego przeżywania 
emocji sportowych, szansę spełnienia się i integracji społecznej. 
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Dofinansowanie kosztów dowozu uczestników WTZ na terapię zajęciową. 

  W ramach pozyskanych środków z Urzędu Miasta i Gminy w Bytowie 
Stowarzyszenie w formie wspierania wykonania zadania pn. „Dowóz szansą 
udziału w terapii zajęciowej” , dofinansowało przez 11 miesięcy w ciągu roku 
koszty dowozu uczestników WTZ na terapię zajęciową.  

 

3. INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH. 

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 
a. Przychody z działalności statutowej  524 029,09 
Składki brutto określone statutem 1 870,00 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego 522 159,09 
Dotacja z PFRON i Starostwa Powiatowego 493 200,00 

Dotacja Urzędu Gminy um.nr 3/OS/2010 11 900,00 
Dotacja Starostwa Powiatowego . um.nr 
E/KiS/9/2010 900,00 
Dotacja Pomorski Urząd  Wojewódzki   um.nr  
59/OW 4 000,00 
Dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego um.nr 
21/UM/ROPS/ZZ/PFRON/10 1 900,00 
Dotacja Starostwa Powiatowego . um.nr 
E/S/13/2010 500,00 

Darowizna od osób prawnych -pieniężna 1 500,05 

Wpłaty z 1% podatku  5 021,40 

Darowizna od osób fizycznych  -pieniężna 1 100,00 
Środki  ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez  
uczestników WTZ(DU Nr 63p.587§10) 2 137,64 

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 

    

  

  

c. Przychody finansowe 324,39 
Cena sprzedaży akcji i udziałów   

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 324,39 

Odsetki od pożyczek   

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych   

Otrzymane dywidendy od akcji obcych   

Inne przychody finansowe   
  
  
 
 
a. Informacje o strukturze kosztów  
Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 
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świadczenia pieniężne: 0,00 

(wyszczególnienie)   

świadczenia niepieniężne: 0,00 

(wyszczególnienie)   
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 
pożytku publicznego 0,00 
świadczenia pieniężne: 0,00 

(wyszczególnienie)   

świadczenia niepieniężne: 0,00 

(wyszczególnienie)   
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 

świadczenia pieniężne 0,00 

(wyszczególnienie)   

świadczenia niepieniężne 0,00 

(wyszczególnienie)   
Koszty administracyjne: 522 351,98 
- zużycie materiałów i energii 50 526,72 

- usługi obce 168 051,62 

- podatki i opłaty 15 479,00 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 274 152,46 

- amortyzacja 1 355,76 

- pozostałe koszty 12 786,42 

  
  

b. Pozostałe koszty 0,00 
wartość netto sprzedanych środków trwałych, 
środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 0,00 
wartość netto z likwidacji środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku 
zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego 
ryzyka gospodarczego 0,00 
Inne 0,00 

 

4.INFORMACJA O ZATRUDNIENIU. 

 Zarząd Stowarzyszenia i Członkowie za pracę w stowarzyszeniu nie 
pobierają wynagrodzenia. 

Natomiast Stowarzyszenie zatrudniało pracowników do pracy w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej (tj: 8,5 etatu) ze środków PFRON – 90% i Starostwa 
Powiatowego – 10% 

Poza tym Stowarzyszenie zatrudniało pedagoga do prowadzenia zajęć w Grupie 
Wsparcia w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. (umowa zlecenie). Projekt 
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rozliczała księgowa, za co otrzymała jednorazowe wynagrodzenie (umowa 
zlecenie). Środki na ten cel pozyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

5. INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 
PODATKOWYCH.  

 Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie składało deklaracje podatkowe:       
CIT – 8 i CIT – 0. 

 

6. PRZEPROWADZONE KONTROLE. 

 W roku rozliczeniowym 2010 Główna Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła jedną kontrolę. 

 

7. ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA NA 2011 ROK. 

  - podpisywanie umów na dalsze prowadzenie WTZ, 

- prowadzenie Grupy Wsparcia, 

- organizowanie Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej i Turnieju 
warcabowego dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym. 

- kontynuacja akcji 1% - pozyskiwanie sponsorów,  

  - realizacja zadań zleconych w ramach złożonych projektów, 

  - występowanie o dotacje w ramach różnych programów, 

  - współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami i szkołami, 

- udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących działalności Stowarzyszenia      
i WTZ. 

 

Do sprawozdania merytorycznego dołączono sprawozdanie finansowe. 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Jesteśmy” 

  

 


