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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY"

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE Powiat BYTOWSKI

Gmina BYTÓW Ulica SZARYCH 
SZEREGÓW

Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość BYTÓW Kod pocztowy 77-100 Poczta BYTÓW Nr telefonu 59-822-76-35

Nr faksu 59-822-76-35 E-mail 
stowarzyszenie_jestesmy
@interia.pl

Strona www http://stowarzyszenie-jestesmy.w.interia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-06-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 77161434000000 6. Numer KRS 0000193829
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) IRENA, KRYSTYNA KOZŁOWSKA - PREZES 

ZBIGNIEW, BERNARD KOSKA - ZASTĘPCA PREZESA
MAŁGORZATA DUTKIEWICZ  - SKARBNIK
BOŻENA, KORNELIA LIS - SEKRETARZ

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

MAŁGORZATA KWIDZIŃSKA - PRZEWODNICZĄCA
EWA, ELŻBIETA KRÓL - CZŁONEK
HALINA, WANDA ĆWIEK - CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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,
 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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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.
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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie swoje podjęte działania realizowało poprzez: 

Warsztat Terapii Zajęciowej.
Z zajęć rehabilitacji społeczno – zawodowej skorzystało 30 uczestników z 
różnymi schorzeniami. Terapia zajęciowa odbywała się w pracowniach: tkacko – 
dziewiarskiej, ogrodniczej i rękodzieła artystycznego, plastycznej, stolarskiej, 
gospodarstwa domowego, komputerowo – poligraficznej, rehabilitacji ruchowej, 
a także były prowadzone  warsztaty z psychologiem.
        W ramach terapii uspołeczniającej i integracji, które odbyły się w formie 
różnorodnych imprez kulturalno – integracyjnych i wycieczek to:

Informacja o najważniejszych wydarzeniach i organizowanych dodatkowych 
zajęciach przez WTZ w 2011r.
- 13.01.2011r. obchodziliśmy 9 rocznicę funkcjonowania WTZ w Bytowie,
- 04.03.2011r. wystawa prac w Muzeum Zachodnio- Kaszubskim o tematyce 
ekologicznej,
- 07.03..2011r. udział  w Balu  Karnawałowym w Kaszubiance, którego 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Bytowie,
- 19.03.2011r. uczestnicy WTZ brali udział w VI  Otwartych Mistrzostwach  
Bytowa  w Warcabach 100-polowych,
- 17.04.2011r. Kiermasz Wielkanocny w ŚDS w Bytowie,
- 21.04.2011r.Śniadanie Wielkanocne,
- 06.05.2011r. wyjazd  uczestników WTZ na Wiosenny Bal  do Sztumu,  którego 
organizatorem był WTZ 
w Koniecwałdzie,
- 12.05.2011r. Stowarzyszenie „Jesteśmy” i WTZ w Bytowie wspólnie 
zorganizowali „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” pn. „Piraci w  
Warsztacie”
- 21.05.2011r. grupa uczestników WTZ uczestniczyła w „Wielkim Rybobraniu” w 
Czarnej Dąbrówce,
- 26.05.2011r. w WTZ  w Bytowie odbył się  „Dzień Matki”,
- 30.05.2011r. uczestnik pracowni plastycznej został wyróżniony w IX edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego pn. „ Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych” w Gdańsku,
 10.06.2011r.uczestnicy WTZ brali udział w zawodach sportowych pn. „Równi 
w sporcie” w Sztumie, którego organizatorem był WTZ w Koniecwałdzie,
- 15.06.2011r. uczestnicy WTZ brali udział w I-szej Zaborskiej Olimpiadzie 
Sportowej, której organizatorem był WTZ w Brusach,
- 21.06.2011r. nasza placówka uczestniczyła w Spotkaniu Integracyjnym w 
Miastku  organizowanym przez ŚDS 
w Miastku,
- 22.08.-26.08.2011r. udział  4 osób z WTZ w zajęciach z hipoterapii,
- 29.08.- 02.09.2011r. 5-cio dniowa. wycieczka  WTZ do Pucka,
- 01.09.- 30.11.2011r. wyjazdy cykliczne  grupy 10 osób z WTZ na basen do 
Kościerzyny,
- 01.10. – 30.11.2011r. grupa 4 osób z uszkodzeniem  narządu ruchu brała 
udział  w zabiegach masażu,
- 13.10.2011r. Stowarzyszeniem „Jesteśmy” wraz z WTZ byli organizatorami II-
go Turnieju Warcabowego dla osób niepełnosprawnych z województwa 
pomorskiego,
- 01.10 – 14.10.2011r. grupa 11 osób niepełnosprawnych była na turnusie 
rehabilitacyjnym  w  Darłówku,
- 25.10.2011r.  dwójka naszych uczestników  wraz z instruktorem brała udział w 
IX Wojewódzkim Konkursie Sztuk  Kulinarnych  o  tematyce „Kuchnia Włoska”, 
gdzie nasza drużyna zajęła I –sze miejsce,
- 06.11.2011r. nasza placówka pojechała do Teatru Muzycznego w Gdyni na 
musical   pn. „SPAMALOT”
- 01.12.2011r. odbyły się 12-ste Targi „Pomysłowy Dobromir”, którego 
organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Bytowie. Nasz 
placówka zajęła I-sze miejsce w konkursie tematycznym pn. „Królowa śniegu”
- 02.12.2011r. w  naszej placówce odbyły się „Andrzejki”,
- 10.12.2011r. jeden z naszych uczestników odebrał I-szą nagrodę w 
wojewódzkim konkursie Bożonarodzeniowym pn. „Anieli Grają”, którego 
organizatorem była Fundacja  Hospicyjna w Gdańsku,
- 15.12.2011r. odbyło się „Spotkanie opłatkowe” w rodzicami  uczestników WTZ,
- 22.12.2011r. w WTZ  odbyła się Wigilia naszej placówki
- 30.12.2011r. odbyła się Rada Programowa WTZ  podsumowująca działalności 
całego 2011 roku..

Grupę wsparcia
Udział w zajęciach brało pięć osób niepełnosprawnych ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy w ramach 
dobrowolnych spotkań świadczyli sobie wzajemną różnego rodzaju pomoc. 
Pomoc ta miała formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania 
własnych doświadczeń związanych 
z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego 
zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych 
trudnościach. Grupę stanowią osoby, które łączy cierpienie, choroba, czy 
niepełnosprawność. Pomocą pośrednią objęci również byli członkowie ich 
rodzin. Lider grupy oprócz prowadzonych zajęć, pomagał rozwiązywać różnego 
rodzaju problemy związane z życiem codziennym.

Zorganizowanie imprezy integracyjnej
W ubiegłym roku Stowarzyszenie ,,Jesteśmy’’ wspólnie z WTZ w dniu 
12.05.2011r zorganizowało Dzień Godności Osoby niepełnosprawnej i Otwarty 
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Dzień WTZ dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadpowiatowym, pn. 
,,Piraci w Warsztacie Terapii Zajęciowej’’.
W trakcie imprezy odbywały się: prezentacje technik terapeutycznych, które są 
prowadzone w WTZ, występy artystyczne zespołu ,,Rejs’’ oraz wystawa prac 
konkursowych pt. ,,Morskie opowieści”. W imprezie udział wzięło ok. 400 osób.

Zorganizowanie turnieju warcabowego
Turniej warcabowy o zasięgu regionalnym został zorganizowany po raz drugi w 
dniu 13 października 2011r. W turnieju wzięło udział ok. 100 osób. Rozgrywki 
dały osobom niepełnosprawnym możliwość wspólnego przeżywania emocji 
sportowych, szansę spełnienia się i integracji społecznej. 

Dofinansowanie kosztów dowozu uczestników WTZ na terapię zajęciową.
Stowarzyszenie dofinansowało przez 11 miesięcy w ciągu roku koszty dowozu 
uczestników WTZ na terapię zajęciową pn. ,,Dowóz szansą udziału w terapii 
zajęciowej”. Dowóz został pokryty w ramach pozyskanych środków 
z Urzędu Miasta i Gminy w Bytowie. Z dowozu skorzystało 16 osób z Miasta i 
Gminy w Bytowie.

Spotkanie ze sztuką
Stowarzyszenie w dniu 06.11.2011r zorganizowało wyjazd do Teatru 
Muzycznego w Gdyni dla 62 osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym. 
Wyjazd został pokryty ze środków pozyskanych z Urzędu  Marszałkowskiego w 
Gdańsku i środków własnych Stowarzyszenia.
Wyjazd na spektakl teatralny pt. ,,Spamalot, czyli Monty Pyton i św. Graal” 
pozwolił osobom niepełnosprawnym osobiście i na żywo przeżywać emocje 
związane z oglądaną sztuką,
Osoby niepełnosprawne miały możliwość: doświadczenia terapii przez sztuką, 
wzbogacenia swojej wewnętrznej osobowości, przeżywania emocji razem z 
bohaterami sztuki oraz rozwijania swojej fantazji oraz słownictwa.

Aktywną rehabilitację
Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku zorganizowało dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyjazdy na basen i 
hipoterapię oraz zabiegi masażu klasycznego. Łącznie w aktywnej o rehabilitacji 
udział wzięło 38 osób niepełnosprawnych. Działania te miały zasięg regionalny.

Realizację projektu EFS pn. „Droga do pracy”
W listopadzie 2011r. rozpoczęła się realizacja projektu EFS pn. „Droga do pracy” 
dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gmin słabych 
strukturalnie.
Projekt realizowany będzie do końca 2013r., udział w nim weźmie 40 osób 
niepełnosprawnych.

Wsparcie działalności WTZ 
Stowarzyszenie udzieliło wparcia na działalność integracyjną WTZ.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

651

16

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność nieodpłatna organizacji pożytku publicznego opierała 
się na:
-prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bytowskiego
-zorganizowaniu Turnieju Warcabowego dla osób 
niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym
-zorganizowaniu imprezy integracyjnej z okazji Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej o zasięgu regionalnym.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

93.19.Z

93.29.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 589,835.04 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 577,505.31 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,898.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 577,505.31 zł

55,025.01 zł

9,710.30 zł

68,890.00 zł

443,880.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 845.00 zł

845.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 5,852.36 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 1,021.51 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,898.90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 586,638.64 zł 4,920.41 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

580,471.26 zł 4,920.41 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

6,167.38 zł 4,920.41 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 18.00 zł

2 Turniej warcabowy 2,649.47 zł

3 Spotkanie ze sztuką 1,626.50 zł

4 Aktywna rehabilitacja 626.44 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

12.0 osób

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)

8.8 etatów
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6.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

25.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

26.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

9.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 17.00 osób

1.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

1.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 251,070.20 zł

a) z tytułu umów o pracę 237,931.40 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 229,415.57 zł

nagrody

premie

0.00 zł

8,515.83 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13,138.80 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,007.60 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

4,100.00 zł

10. 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)

Wliczone przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
wypłacone pracownikom organizacji zostało zaniżone w 
zw. z uwzględnieniem umów zlecenia.
Faktyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
pracowników zatrudnionych na umowę o prace wynosi 
2.273,73.
Przy uwzględnieniu umów zlecenia- gdzie wypłata za 
miesiąc wynosiła 
np. 450 zł, 300 zł czy 208zł, wynagrodzenie to zostało 
zaniżone.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 Nazwa zadania Kwota

1 Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 1,100.00 zł

2 Turniej warcabowy 2,700.00 zł

3 Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 493,200.00 zł

4 Aktywna rehabilitacja 5,000.00 zł

5 Spotkanie ze sztuką 4,520.00 zł

6 Grupa wsparcia 250.00 zł

7 Dowóz uczestników 6,000.00 zł

8 Projekt U.E. "Droga do pracy" 64,735.31 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie „Jesteśmy” od listopada 2011r. do 31 grudnia 2013r. realizuje projekt dla 40 osób 
niepełnosprawnych pn: „Droga do pracy”.
W ramach projektu odbywają się:
-warsztaty z psychologiem i zajęcia socjoterapeutyczne,
-coaching,
-indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
-trening aktywności zawodowej,
-przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
-kurs „podstawy obsługi komputera”,
-kurs „prawo jazdy” dla najaktywniejszych uczestników,
-szkolenia zawodowe do wyboru w zakresie: małej gastronomii, drobnych napraw i wykończenia wnętrz, prac 
ogrodniczo-porządkowych,
-wyjazdy na basen,
-4 miesięczne płatne staże,
-integracja podczas ogniska oraz wyjazdu studyjnego do spółdzielni socjalnej,
-ponadto uczestnicy otrzymają: zwrot kosztów dojazdu, drobny poczęstunek oraz obiady na zajęciach, ubezpieczenie 
na cały okres uczestnictwa w projekcie.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Irena Kozłowska/ prezes stowarzyszenia/06.03.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Działalność WTZ przy Stowarzyszeniu 
„Jesteśmy”

Oddział PFRON w Gdańsku 2011-05-11
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