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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica PROSTA Nr domu 47 A Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-783 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 68-459-23-50

Nr faksu 68-459-23-53 E-mail 
osrodek.zacisze@gmail.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97129782100000 6. Numer KRS 0000125956

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

Leszek Kazimierczak prezes TAK

Danuta Krojcig wiceprezes TAK

Dorota Zubko skarbnik NIE

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

Ireneusz Majchrzak członek TAK

Urszula Graupner członek TAK

Wojciech Surmiak członek TAK

OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzależnionym od alkoholu i 
narkotyków,
2.propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów polegająca na usunięciu z 
życia rodzinyjednostki alkoholu i innych środków uzależniających,
3.współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi 
uzależnieniom i przemocyrodzinie,
4.pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór Anonimowych 
Alkoholików,
5.tworzenie tzw. lobby abstynenckich, skupiających dorosłych, dzieci i 
młodzież,
6.rehabilitacja osób z niepełnosprawnością,
7.szerzenie sportu,
8.zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży defaworyzowanej,
9.zapobieganie marginalizacji młodzieży.
10.wspieranie działań osób z niepełnosprawnością i promocja ich 
inicjatyw,
11.zwiększanie integracji społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością,
12.tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością 
w społeczeństwie,
13.działania na rzecz zwiększania aktywności społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnością,
14.inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji 
osób 
z niepełnosprawnością,
15.promowanie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością,
16.promowanie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych i 
wymagających opieki i pielęgnacji,
17.organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum,
18.organizowanie wolontariatu,
19.prowadzenie działalności charytatywnej w szeroko pojętym zakresie,
20.prowadzenie działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i leczniczej w 
szeroko pojętym zakresie,
21.prowadzenie pozaszpitalnej opieki długoterminowej,
22. promowanie działalności twórczej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1.organizację i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla 
dorosłych, dziecimłodzieży,
2.prowadzenie świetlicy, w tym także świetlicy dla dziecimłodzieży,
3.organizowanie prelekcji i odczytów popularno – naukowych, mających 
na celu integrację osób 
z niepełnosprawnością i osób sprawnych psychofizycznie,
4.organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych,
5.organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów,
6.tworzenie i prowadzenie Centrum Informacyjnego dla osób z 
niepełnosprawnością oraz wymagających opieki pielęgnacyjnej, a także 
osób i podmiotów działających na ich rzecz,
7.organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
8.prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
9.organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń związanych z 
niepełnosprawnością, opieką 
i pielęgnacją,
10.rehabilitacja i pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
11.doradztwo personalne i pośrednictwo pracy na rzecz osób z 
niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
defaworyzowanych i wymagających opieki i pielęgnacji,
12.zajęcia hipoterapii,
13.zajęcia ruchowe na boisku,
14.zajęcia i obozy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością i 
sprawnych psychofizycznie,
15.opiekę paliatywną w miejscu zamieszkania chorego, a także budowę i 
prowadzenie hospicjum,
16.przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy,
17.prowadzenie całodobowej, stacjonarnej opieki nad osobami z 
niepełnosprawnością, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym 
wieku,
18.prowadzenie placówki pozaszpitalnej opieki długoterminowej, w 
postaci zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zakładu pielęgnacyjno 
– leczniczego,
19.sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w 
szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż 
przedmiotów darowizny
20.działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, w tym, 
organizowanie plenerów i wystaw artystycznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. WSPARCIE CAŁODOBOWYCH USŁUG PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I REHABILITACYJNYCH, 
ŚWIADCZONYCH OSOBOM NIE WYMAGAJĄCYM HOSPITALIZACJI ORAZ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ NA 
RZECZ MIESZKAŃCÓW ZIELONEJ GÓRY.
 01.01.2017-31.12.2017
Zgodnie ze specyfiką zakładu, świadczenia  realizowane są na rzecz pacjentów wymagających świadczeń 
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Do zakładu przyjmowane są przede 
wszystkim osoby starsze z ograniczoną sprawnością i samodzielnością w wyniku utraty zdrowia, 
pacjenci po nagłych incydentach neurologicznych i zakończonej hospitalizacji a także chorzy w stanach 
ciężkich, nie poddających się leczeniu przyczynowemu. Działania realizowane przez personel medyczny 
zakładu mają na celu przygotowanie pacjenta do samoopieki na miarę jego możliwości w środowisku 
domowym przy asyście rodziny, zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia, a także 
poprawę komfortu życia w jego ostatniej fazie. Stan zdrowia pacjentów utrzymywał się na względnie 
stałym poziomie dzięki czemu podjęto zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające komfort życia u 
większości chorych i minimalizujące ryzyko przykurczów i odleżyn. Wspomagając się terapią zajęciową, 
w ramach której pacjenci mają: zajęcia manualne, wyklejanie, malowanie, oglądanie filmów na DVD, 
spacery i przebywanie na świeżym powietrzu a także udział w imprezach okolicznościowych, takich jak 
imieniny czy urodziny, zadbano o stan psychofizyczny podopiecznych.
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Chorzy i ich rodziny, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego,  korzystają z porad psychologów 
zatrudnionych w zakładzie. Nasz zakład jest wspierany przez grono wolontariuszy, którzy swoją 
obecnością towarzyszą pacjentom np. w spacerach, czytaniu książek, rozmowach, pomagają przy myciu 
czy karmieniu. Dla nich są organizowane specjalne spotkania, których celem jest wspieranie takiej 
postawy wobec ludzi cierpiących i starszych, a także rozwiązywanie pojawiających się problemów. 
Świadczenia lekarskie udzielane są regularnie, przez lekarza zakładu, a w przypadkach wymagających 
wsparcia specjalistycznego, pacjenci mają zapewnione konsultacje np. chirurgiczne. W przypadku, gdy 
stan pacjenta wymaga pogłębionej diagnostyki zostaje skierowany do określonej jednostki opieki 
zdrowotnej. Podopieczni mają wykonywane systematycznie i w miarę potrzeby podstawowe badania: 
BP, HR, poziomu glikemii we krwi, temperatury ciała oraz badania laboratoryjne. Dzięki 
podejmowanym działaniom, pacjenci, którzy zostają przyjęci do naszego zakładu, odzyskują siły, 
poprawia się ich sprawność, i ogólny stan zdrowia, tym samym, po określonym czasie, mogą powrócić 
do swojego środowiska rodzinnego. Natomiast pacjenci będący w bardzo ciężkim stanie ogólnym, 
obłożnie chorzy objęci są troskliwą opieką pielęgnacyjno-opiekuńczą i terminalną, ukierunkowaną na 
zwalczanie dolegliwości bólowych i na poprawę samopoczucia, zapewniając im tym samym godne 
warunki u schyłku ich życia. Rezultatami więc będzie spełnienie celów i założeń zadania:
- polepszenie stanu fizycznego pacjentów, względnie nie dopuszczenie do pogorszenia się stanu 
pacjentów w wyniku unieruchomienia; zmniejszenie ryzyka przykurczów oraz wystąpienia odleżyn, 
poprawa stanu w zakresie samoobsługi: pacjent sam spożywa posiłki i wykonuje proste czynności 
związane z toaletą ciała, bierze czynny udział w zmianie pozycji ułożenia ciała, sam pokonuje na wózku 
lub przy pomocy innego zaopatrzenia ortopedycznego (typu laska, balkonik) niewielkie odległości w 
asekuracji fizjoterapeuty.
- zwiększenie jakości udzielanych świadczeń poprzez korzystanie ze specjalistycznego sprzętu 
medycznego;
- polepszenie stanu psychicznego pacjentów dzięki współpracy z psychologiem, terapii zajęciowej oraz 
zorganizowaniu czasu wolnego z udziałem wolontariuszy.
W szczególności opieka przeznaczona jest dla chorych, których rodzaj i postęp choroby uniemożliwia 
samodzielną egzystencję, a dla osób opiekujących się uniemożliwia wystarczającą pomoc w niesieniu 
ulgi w cierpieniu. Opieka skierowana jest do pacjentów, którzy z uwagi na stan swojego zdrowia, 
stopień niepełnosprawności, problemy natury psychosomatycznej wymagają profesjonalnej pielęgnacji, 
stałego nadzoru lekarskiego oraz rehabilitacji. W zakładzie świadczone są również usługi towarzyszące 
profesjonalnej pielęgnacji, a mianowicie terapia zajęciowa oraz bezcenna pomoc i obecność 
wolontariuszy. Opieką objęto 32 pacjentów.

2. PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH
20.07.2017 – 31.12.2017
Pacjenci objęci są kompleksową, całodobową opieką pielęgniarską, nadzorem lekarskim oraz objęci są 
świadczeniami rehabilitacyjnymi opracowanymi indywidualnie zależnie od swojego stanu zdrowia. W 
związku z tym, iż do zakładu przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami geriatrycznymi, neurologicznymi i 
reumatologicznymi, których skutkiem jest niepełnosprawność fizyczna, zakład realizuje procedury 
uruchamiania pacjentów leżących, procedury zapobiegania odleżynom i innym powikłaniom 
wynikającym z długotrwałego unieruchomienia. Wszyscy pacjenci mają kontynuowaną w zakładzie 
terapię farmakologiczną. Oznacza to, dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie 
dojelitowe i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawania leków i 
wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz 
stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny 
lekarza zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego. Zakład posiada pełne zaplecze rehabilitacyjne w tym salę 
do kinezyterapii, gabinet magnetoterapii, laseroterapii, hydroterapii oraz posiada dwie sale dziennego 
pobytu, w których odbywa się terapia zajęciowa, umożliwiająca pacjentom kontakt społeczny, poczucie 
realizacji określonych zadań, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w otaczającym go środowisku oraz 
wyrabia i utrzymuje sprawność manualną. W strukturze zakładu, dla potrzeb pacjentów uruchomiona 
została sala relaksacyjna, w której przy pomocy światła i muzyki pacjenci doznają wyciszenia i 
odprężenia, a dzięki temu lepiej funkcjonują i reagują na terapię farmakologiczną oraz fizjoterapię. Z tej 
formy terapii korzystają często pacjenci ze schorzeniami psychosomatycznymi. Wszyscy chorzy oraz 
często ich bliscy korzystają z pomocy psychologa zatrudnionego w zakładzie, który diagnozuje problemy 
psychologiczne, określa potrzeby i wdraża program pomocy. W procesie kompleksowej opieki, istotną 
rolę odgrywają wolontariusze, którzy po odpowiednim przeszkoleniu, niosą pomoc w zakresie 
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

50Osoby fizyczne

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

bezpośredniego kontaktu z pacjentem, pomocy w organizacji wolnego czasu, a także w karmieniu.
Prawidłowość realizacji wykonywania wszystkich świadczeń gwarantuje: 
    1. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, a mianowicie:
    • pielęgniarki posiadające odpowiednie specjalizacje/kursy w zakresie min. opieki długoterminowej;    
• lekarz – specjalista medycyny rodzinnej;
    • opiekunowie;
    • fizjoterapeuci;
    • psycholog;
    • terapeuta zajęciowy;
    • konsultanci: neurolog, internista, chirurg.

    2. Odpowiednia infrastruktura jednostki, baza lokalowa, posiadanie niezbędnego sprzętu do opieki 
nad pacjentem w podeszłym wieku  z chorobami przewlekłymi tj.:
    • kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie,
    • materace p/odleżynowe, 
    • koncentratory tlenu,
    • nawilżacze powietrza,
    • nebulizatory, 
    • aparat EKG, 
    • ssaki, 
    • pulsoksymetry,
    • pompy infuzyjne.
Dzięki sprzętom zakupionym w ramach projektu znacznie podniosła się jakość świadczonych usług i 
poprawa warunków życia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym prowadzonym przez 
Ośrodek Integracji Społecznej.

3. PROWADZENIE ZAJĘĆ W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „WŚRÓD ANIOŁÓW”
1.03.2017- 30.11.2017
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Wśród Aniołów” otwarta jest od poniedziałku do piątku, 
z uwzględnieniem wyjątkowych i okazjonalnych sytuacji do prowadzenia jej w weekend. Placówka 
działa między godziną 15.00 a 19.00, dostosowując się tym samym do potrzeb dzieci jak i ich rodziców. 
Świetlica przeznaczona jest dla 15 dzieci.
W okresie sprawozdawczym realizowane były zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne i 
terapeutyczne. Zrealizowano następującą liczbę godzin:
    • zajęcia socjoterapeutyczne: łącznie 40 h;
    • zajęcia terapeutyczne: łącznie 40 h;
    • zajęcia profilaktyczne: łącznie 80 h;7. PROJEKT INWESTYCYJNY. ROZBUDOWA HOSPICJUM  
Realizowany projekt skupia uwagę gównie na poprawie w obrębie dostępu do usług zdrowotnych 
mieszkańców województwa Lubuskiego. Działania nakierowane są na poprawę jakości usług oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przede wszystkim chodzi o skrócenie czasu oczekiwania na 
usługi zdrowotne z zakresu opieki długoterminowej i geriatrycznej. Aby osiągnąć założony cel 
rozpoczęto rozbudowę Ośrodka Integracji Społecznej – Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego o nowy 
pawilon dostosowany do osób niepełnosprawnych połączony z istniejącym budynkiem łącznikiem, a 
także wyposażenie placówki w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, dostoswany do specyfiki opieki 
długoterminowej i geriatrycznej. W wyniku dalszej realizacji projektu powstanie 20 łóżek co spowoduje 
zmniejszenie liczby osób oczekujących. Sporządzono dokumentację techniczną (projekt budowlany),, 
wprowadzono roboty budowlane, podjęto modernizację zaplecza kuchni z rozdzielnią posiłków i 
zmywalnią naczyń stołowych, promowano projekt, prowadzony był nadzór inwestorski oraz 
przeprowadzano procedury wyboru wykonawcy.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Zajęcia 
socjoterapeutyczne 
Założeniem programu 
pracy było 
kształtowanie i 
rozwijanie umiejętności 
prospołecznych 
stanowiących podstawę 
poprawnej socjalizacji. 
Zajęcia prowadzone 
były w grupach raz w 
tygodniu. Celem działań 
socjoterapeutycznych 
było wzmacnianie 
pozytywnych interakcji 
między podopiecznymi. 
Wychowankowie 
aktywnie uczestniczyli 
w zadaniach 
wzmacniających ich 
poczucie własnej 
wartości, a także 
przynależności do 
grupy. Tematyka pracy 
z grupą skupiała się 
m.in.: na nabywaniu 
umiejętności wyrażania 
napięcia, złości, 
niepokoju, 
wzmacnianiu poczucia 
własnej wartości; 
kształtowaniu 
umiejętności 
poszukiwania wsparcia 
w innych; poznawaniu 
istoty komunikacji; 
ćwiczeniu umiejętności 
aktywnego słuchania, 
rozwiązywaniu 
konfliktów poprzez 
ćwiczenia praktyczne; 
znajomości swoich 
mocnych stron; 
umiejętności 
stosowania 
komunikatów 

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

5. POZNAJ NOWY 
ŚWIAT DLA SENIORÓW
od 01.10.2017
Projekt zakłada 
wspomaganie 47 osób 
niesamodzielnych, w 
wieku 60+ na terenie 
Zielonej Góry. 
Uwzględniono w nim 
rozwój usług w lokalnej 
społeczności dla 20 
osób w Dziennym 
Domu Pobytu oraz 
objęcie opieką 27 osób 
w miejscu 
zamieszkania. Działania 
projektowe oparte są 
na Europejskiej 
Strategii w sprawie 
niepełnosprawności na 
lata 2014-2020 
przewidującej 
zwiększenie możliwości 

94.99.Z

zwrotnych; 
odreagowaniu napięcia 
emocjonalnego i 
fizycznego, treningu 
asertywności; 
nabywaniu 
umiejętności otwartej 
komunikacji na forum 
grupy, wyrażania siebie 
i swoich emocji. 
Podczas zajęć 
uczestnicy wykonywali 
wiele zadań wspólnie, 
współpracując i 
przestrzegając 
wcześniej ustalonych 
reguł i kontraktu. 
Wzmocnienia 
pozytywne sprzyjały 
zarówno podnoszeniu 
poczucia własnej 
wartości, jak i 
wzmacniały pozytywne 
zachowania względem 
innych uczestników. 
Dzieci 
z niecierpliwością 
wyczekiwały zajęć, 
angażowały i aktywnie 
w nich uczestniczyły.
Zajęcia terapeuty
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osób, by mogły 
uczestniczyć w życiu 
społecznym i korzystać 
z przysługujących im 
praw, a także Strategii 
Polityki Społecznej woj. 
Lubuskiego na lata 
2014-2020 promującej 
zapewnienie właściwej 
opieki osobom 
starszych, chorym i 
niepełnosprawnym. 
Głównym założeniem 
Projektu jest 
opracowanie takiego 
systemu usług 
opiekuńczych, które 
będą doskonaliły 
system wsparcia 
społecznego i zapewnią 
wyższy poziom 
świadczonych usług 
oraz zostaną 
wykorzystane przez 
inne podmioty 
włączenia społecznego.
Usługi 
krótkookresowego lub 
długookresowego 
dziennego pobytu 
udzielane są w Domu 
Dziennym w Ośrodku 
Integracji Społecznej w 
Zielonej Górze na rzecz 
20 osób 
niesamodzielnych w 
formie zajęć 
indywidualnych i 
grupowych, 
zorientowanych na 
utrzymanie lub 
zwiększenie sprawności 
fizycznej i intelektualnej 
tych osób oraz na 
wzrost poziomu ich 
integracji społecznej. 
Ramowy program 
wsparcia obejmuje:
a) TRENING 
UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH i 
TRENING 
SAMOOBSŁUGI – 
zajęcia grupowe (2 
grupy 10–osobowe
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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) 3 623 818,91 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 114 458,50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 438 355,66 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 2 071 004,75 zł

1 671 949,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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)

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 114 458,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 671 949,90 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 837 410,51 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -557 908,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -19 847,01 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 825 716,92 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

672 367,08 zł 0,00 zł

1 458 202,67 zł 0,00 zł

0,00 zł

32,78 zł

695 114,39 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

119 715,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

Druk: MPiPS 10



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  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)

21,0 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)

5,2 etatów

59,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0,00 osób
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 117 717,20 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

117 717,20 zł

117 717,20 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

117 717,20 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 117 717,20 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
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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 700,00 zł

15,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

15,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

5 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

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

organizacji

Leszek Kazimierczak, Danuta 
Krojcig 05.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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