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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• 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 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina MIŃSK MAZOWIECKI

Powiat MIŃSKI

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 24 Nr lokalu 2

Miejscowość MIŃSK 
MAZOWIECKI

Kod pocztowy 05-300 Poczta MIŃSK MAZOWIECKI Nr telefonu 511968427

Nr faksu E-mail biuro@mozesz-
wiecej.org.pl

Strona www http://www.mozesz-wiecej.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-12-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14623156800000 6. Numer KRS 0000427025

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

Piotr Tomaszewski Przewodniczący Zarządu TAK

Alina Majszyk Wiceprzewodniczący 
Zarządu

TAK

Anna Wiśniewska Sekretarz Zarządu TAK

Marlena Żołądek Skarbnik 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

Barbara Wierzchowska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Zawadzka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mariola Klukowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "MOŻESZ WIĘCEJ"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania zmierzające 
do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz 
poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. Stowarzyszenie skupia 
się w szczególności na rehabilitacji oraz wszelkiej aktywności prowadzącej 
do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Wszystkie cele 
działania Stowarzyszenia realizowane są nieodpłatnie.
W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
1. wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz 
potrzebującym wsparcia, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i 
specjalistom,
2. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, 
poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia 
m.in. w formie placówek w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji 
leczniczej, społecznej i zawodowej, terapii, w formie świadczeń 
zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, pomocy społecznej, 
edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności 
rekreacyjno-terapeutycznej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, 
sportowej, dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we 
wszystkich formach;
3. prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, 
upowszechniającej wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin;
4. prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej;
5. prowadzenia przedszkola i szkoły specjalnej/integracyjnej – 
zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: MPiPS 2



Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.Organowanie i prowadzenie różnorodnych placówek i usług w formie 
przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.
2. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz edukacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych; 
3. Współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami 
oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym; 
4. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i 
organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym; 
5. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
6. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób; 
7. Działalność charytatywną;
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
9. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
11. Promocję i organizację wolontariatu; 
12. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia; 
13. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów 
Stowarzyszenia. 
14. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
15. Wsparcie psychiczne i pomoc materialna osobom niepełnosprawnym 
ich     rodzinom i opiekunom znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.
16. Organizowanie wyjazdów i zajęć rehabilitacyjno - rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych.
17. Organizowanie wspólnie z harcerzami i młodzieżą szkół spotkań 
integracyjnych, zabaw okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych. 
18. Wsparcie terapii zajęciowej oraz zajęć plastycznych prowadzonych w 
placówkach specjalnych oraz ośrodkach wsparcia poprzez zakup     
potrzebnego sprzętu i materiałów terapeutycznych. Organizowanie 
wystaw prac plastycznych osób niepełnosprawnych.
19. Organizowanie spotkań z psychologiem oraz lekarzami różnych         
specjalizacji dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów.
20. Współdziałanie z władzami samorządowymi, mediami i innymi  
instytucjami   w rozwiązywaniu zaistniałych problemów osób 
niepełnosprawnych.
21. Angażowanie do współpracy do realizacji zadań statutowych na 
zasadzie wolontariatu: harcerzy, młodzieży, wojska, policji oraz osób  
prywatnych.                                      
22. Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny placówek szkolnych i ośrodków 
wsparcia, prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.       
            
23. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, oraz pomoc 
materialną osobom niepełnosprawnym ich rodzinom lub opiekunom 
prawnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie powstało w lipcu 2012 roku z potrzeby serca rodziców i przyjaciół dzieci z 
niepełnosprawnością. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia i 
wolontariuszy. Obejmuję opieką dzieci i osoby z niepełnosprawnością.
Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, aby zapewnić im godne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Celem jest działanie w kierunku tworzenia najlepszych warunków edukacji, rozwoju oraz opieki i 
rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością prowadząc do pełnej ich aktywności życiowej, społecznej 
oraz zawodowej, a także prowadzić do wyrównywania szans życiowych i obrony ich praw.
Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie placówki edukacyjno- rehabilitacyjnej, w której 
niepełnosprawne dzieci jednocześnie realizują obowiązek szkolny i rehabilitację. 
W  tym celu podjęto działania:
- pozyskany w listopadzie 2012 roku w nieodpłatne użytkowanie lokal po zamkniętej szkole 
podstawowej w Nowym Zglechowie, przygotowano i przystosowano do potrzeb niepełnosprawnych 
dzieci poprzez przeprowadzenie gruntownego remontu;
- organizowano zbiórki publiczne, aby pozyskać i zgromadzić środki finansowe i materialne na remont 
budynku
- otworzono we wrześniu 2013 roku Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych 
„Możesz więcej”, w którego skład wchodzi przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna a od 
września 2014 roku również gimnazjum specjalne finansowane do 31.12.2014 ze środków własnych 
Stowarzyszenia 
-we wrześniu 2015 roku otworzono Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Ponadto swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. zapewnianie systematycznej rehabilitacji i zajęć plastycznych, wspomagających rozwój dzieci 
niepełnosprawnych w ramach projektu „Wakacje równych szans” realizowanego w terminie od 
01.07.2016r do 31.08.2016r:
2.udział w projekcie „Lekcja na czterech łapach” dofinansowanym przez Starostwo Powiatowe w 
Mińsku Mazowieckim – zapewnienie zajęć terapeutycznych w zakresie dogoterapii i hipoterapii w 
terminie 15 marzec- 30 września 2016r
3. organizacja spotkania wigilijnego"Czekamy na Mikołaja" - dofinansowane ze środków PFRON przez 
PCPR
4. organizacja IV Integracyjnego Pikniku z okazji Dnia Dziecka - dofinansowane ze środków PFRON przez 
PCPR
5. organizacja III Spartakiady Osób Niepełnosprawnych - Międzyszkolnego turnieju sportowego - 
dofinansowane ze środków PFRON przez PCPR
6. realizacja projektu "Wasza pomoc - nasza sprawność"- terapia ruchowa prowadzona w wodzie 
dofinansowanego w ramach programu "Decydujesz, pomagamy" organizowanego przez spółkę Tesco 
oraz Fundację Tesco Dzieciom
7. realizacja projektu "Cokolwiek się robi, nie sposób komunikować"- wypracowanie systemu 
porozumiewania się pozawerbalnego niemówiących podopiecznych dofinansowane ze środków 
Fundacja PZU
8. realizacja projektu "Z kulturą możemy jeszcze więcej"- prowadzenie osób niepełnosprawnych do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze dofinansowane ze środków Fundacja PZU
9. realizacja projektu " Arteterapia" - szkolenie podnoszące umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich 
rehabilitacji dofinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
10. realizacja kampanii informacyjnej "Niepełnosprawność niezarażań, mój uśmiech - TAK " - 
dofinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
11.organizacje integracyjnych imprezy okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych i dla dzieci 
zdrowych:
* luty 2016r –  Bal Karnawałowy;
* marzec 2016r– Spotkanie Wielkanocne
12. organizację spotkań dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, podczas których mogą wymienić się 
doświadczeniami oraz udzielić sobie nawzajem wsparcia;
13. gromadzenie funduszy na cele działalności Stowarzyszenia
14. organizacja zbiórki publiczne "Pomóż nam stworzyć nasze miejsce na ziemi"
15. organizowanie cyklu szkoleń dla pracowników - Umowa z Pup na sfinansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
16. Stowarzyszenie "Możesz więcej" należy do Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Osób z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym "Sieć MPD"
Działania federacji dają możliwość wymiany wspólnych doświadczeń, pozyskanie wiedzy od najlepszych 
oraz precyzyjne szkolenia kadry.
17. organizacja loterii fantowej podczas IV Charytatywnego Balu Karnawałowego
18. organizacja IV Charytatywnego Balu Karnawałowego 

Wszystkie działania podjęte przez Stowarzyszenie prowadzone były w ramach nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

85

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

BRAK

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 
wychowania 
przedszkolnego w 
Przedszkolu specjalnym
- Przedszkole 
prowadzone jest na 
prawach przedszkola 
publicznego, 
przyjmowane są dzieci 
głównie z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. W oparciu 
o diagnozę 
funkcjonalną 
opracowany jest dla 
każdego dziecka 
Indywidualny Program 
Edukacyjno-
Terapeutyczny, 
dostosowany do 
potrzeb indywidualnych 
możliwości dziecka, 
IPET w trakcie roku 
szkolnego jest 
modyfikowany przez 
zespół specjalistów. 
Przedszkole działa w 
oparciu o podstawę 
programową 
Ministersta Edukacji. 
Wszystkie dzieci są 
objęte są zajęciami 
rewalidacyjnymi i 
terapeutycznymi. 
Przedszkole kładzie 
nacisk na rehabilitację 
ruchową, która 
prowadzona jest 
codziennie dla każdego 
dziecka z 
niepełnosprawnością 
ruchową.

85-10-Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Edukacji 
w Szkole Podstawowej 
Specjalnej
Szkoła prowadzona jest 
na prawach szkoły 
publicznej 
przyjmowane są dzieci 
głównie z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. W oparciu 
o diagnozę 
funkcjonalną 
opracowany jest dla 
każdego dziecka 
Indywidualny Program 
Edukacyjno-
Terapeutyczny, 
dostosowany do 
potrzeb indywidualnych 
możliwości dziecka, 
IPET w trakcie roku 
szkolnego jest 
modyfikowany przez 
zespół specjalistów. 
Przedszkole działa w 
oparciu o podstawę 
programową 
Ministersta Edukacji. 
Wszystkie dzieci są 
objęte są zajęciami 
rewalidacyjnymi i 
terapeutycznymi. 
Szkoła kładzie nacisk na 
rehabilitację ruchową, 
która prowadzona jest 
codziennie dla każdego 
dziecka z 
niepełnosprawnością 
ruchową.

85-20-Z

Druk: MPiPS 7



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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Edukacji 
w Gimnazjach 
Specjalnych
Gimnazjum 
prowadzone jest na 
prawach szkoły 
publicznej 
przyjmowane są dzieci 
głównie z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. W oparciu 
o diagnozę 
funkcjonalną 
opracowany jest dla 
każdego dziecka 
Indywidualny Program 
Edukacyjno-
Terapeutyczny, 
dostosowany do 
potrzeb indywidualnych 
możliwości dziecka, 
IPET w trakcie roku 
szkolnego jest 
modyfikowany przez 
zespół specjalistów. 
Przedszkole działa w 
oparciu o podstawę 
programową 
Ministersta Edukacji. 
Wszystkie dzieci są 
objęte są zajęciami 
rewalidacyjnymi i 
terapeutycznymi. 
Gimnazjum kładzie 
nacisk na rehabilitację 
ruchową, która 
prowadzona jest 
codziennie dla każdego 
dziecka z 
niepełnosprawnością 
ruchową.

85-31-A

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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) 1,148,953.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,148,953.66 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,035,296.39 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 98,126.74 zł

1,620.00 zł

67,802.27 zł

20,529.88 zł

8,174.59 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15,441.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,035,296.39 zł
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2.4. Z innych źródeł 89.43 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66,919.19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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: 1,082,034.47 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

1,082,034.47 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

1,056,253.08 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

25.0 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)

17.0 etatów

11.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 659,897.03 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

605,660.75 zł

594,751.97 zł

- nagrody

- premie

10,908.78 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 54,236.28 zł

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

659,897.03 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 659,897.03 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

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)

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

32.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

32.00 osób

0.00 osób
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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

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

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)

2,390.93 zł

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)

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

4,921.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny- Sekcja Higieny Pracy
Kontrolowano zaświadczenia lekarskie, ocenę ryzyka zawodowego, instrukcje BHP, spis pr

1

2 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny- Sekcja Higieny Pracy
Ocena stanu sanitarnego Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych - zale

1

3 Gmina Siennica Inspektorat ds. Księgowości Budżetowej 
Kontrolowano prawidłowość wydatkowania dotacji oświatowej  udzielonej na funkcjonowanie 
Przedsz

1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Działalność Zarządu Stowarzyszenia w roku 2016:
1. Prowadzenie Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowej "Możesz więcej" w Nowym Zglechowie
2. Prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia - sprawy finansowe; administracyjne; kontakty z biurem 
księgowym, kontakty ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, kontakty z Gminą Siennica
3. Pozyskanie i gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia oraz środków na remont i doposażenie 
Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowej "Możesz więcej" w Nowym Zglechowie 
4. Prowadzenie działań w kierunku pozyskania działki i środków na utworzenie wielospecjalistycznego ośrodka dla 
osób niepełnosprawnych
5. Prowadzenie projektu "Lekcja na czterech łapach" wspieranego przez Starostwo Powiatowe w Mińsku 
Mazowieckim
6. Prowadzenie projektu "Wakacje równych szans" wspieranego przez miasto Mińsk Mazowiecki
7. Prowadzenie projektu - organizacja spotkania wigilijnego"Czekamy na Mikołaja" - dofinansowane ze środków 
PFRON przez PCPR
8. Prowadzenie projektu - organizacja IV Integracyjnego Pikniku z okazji Dnia Dziecka - dofinansowane ze środków 
PFRON przez PCPR
9. Prowadzenie projektu - organizacja III Spartakiady Osób Niepełnosprawnych - Międzyszkolnego turnieju 
sportowego - dofinansowane ze środków PFRON przez PCPR
10. Realizacja projektu "Wasza pomoc - nasza sprawność"- terapia ruchowa prowadzona w wodzie 
dofinansowanego w ramach programu "Decydujesz, pomagamy" organizowanego przez spółkę Tesco oraz Fundację 
Tesco Dzieciom
11. Realizacja projektu "Cokolwiek się robi, nie sposób komunikować"- wypracowanie systemu porozumiewania się 
pozawerbalnego niemówiących podopiecznych dofinansowane ze środków Fundacja PZU
12. Realizacja projektu "Z kulturą możemy jeszcze więcej"- prowadzenie osób niepełnosprawnych do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze dofinansowane ze środków Fundacja PZU
13. Realizacja projektu " Arteterapia" - szkolenie podnoszące umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w 
tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji dofinansowane przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego
14. Realizacja kampanii informacyjnej "Niepełnosprawność niezarażań, mój uśmiech - TAK " - dofinansowane przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego
15. Prowadzenie zbiórki publicznej "Pomóż nam stworzyć nasze miejsce na ziemi"
16. Organizacja cyklu szkoleń dla pracowników dofinansowanych z PUP
17. Podpisanie 32 porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
18. Podpisanie umów o pracę

Wszystkie działania podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia prowadzone były społeczne

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

organizacji

Piotr Tomaszewski
Alina Majszyk
Anna Wiśniewska
Marlena Żołądek

Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 15


