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Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości: 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w roku obrotowym: nie dotyczy 
 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających                               
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: 
w roku obrotowym: nie dotyczy 
 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych                               
i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych. 
 

a) wartości środków trwałych: 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowych 

Wartość początkowa roku 
obrotowego 

Zwiększenie z tyt.: 
zakupu, aktualizacji 

Zmniejszenia wartości 
początkowej 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Środki trwałe razem: 1 138 293,82 34 710,00 0,00 1 173 003,82 

1) grunty         

2) budynki 103 843,75     103 843,75 

3) urządzenia techniczne 779 504,84 19 710,00  799 214,84 

4) środki transportowe 145 133,00    145 133,00 

5) inne środki 109 812,23     109 812,23 

6) środki trwałe w budowie 0,00 15 000,00  15 000,00 
 

 

b) umorzenie środków trwałych: 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowych 

Dotychczasowe umorzenia 
na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorzeń:                           
- dotychczasowych,           
- z zakupu 

Zmniejszenie umorzeń 
wartości początkowej 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Umorzenie środków 
trwałych razem: 763 546,57 61 511,70 0,00 825 058,27 

1) grunty         

2) budynki 25 853,35 2 596,08   28 449,43 

3) urządzenia techniczne 626 823,77 28 693,82  655 517,59 

4) środki transportowe 59 062,93 25 280,20   84 343,13 

5) inne środki 51 806,52 4 941,60   56 748,12 
 

 

 

 

 

 



 

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowej 

Wartość początkowa na rok 
obrotowy 

Zwiększenia z tyt.:              
- zakupu,                               
- inne 

Zmniejszenia wartości 
niematerialnych                  
i prawnych 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Wartości niematerialne           
i prawne razem: 53 164,74 13 325,14   66 489,88 

Programy komputerowe 37 164,74 13 325,14   50 489,88 

WNiP (Projekty) 16 000,00    16 000,00 
 

 

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowej 

Dotychczasowe umorzenia 
na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorzeń:                    
- z zakupu                               
- inne 

Zmniejszenie umorzeń 
wartości początkowej 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Umorzenie wartości 
niematerialnych                                                    
i prawnych razem: 48 097,80 15 458,62   63 556,42 

Umorzenie programów 
komputerowych 37 164,74 13 325,14   50 489,88 

Umorzenie WNiP (Projektów) 10 933,06 2 133,48   13 066,54 
 

 

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na 
podstawie umów: 
 
Umowa użyczenia wanny do hydromasażu z dnia 16.09.2016 roku (28 001,60 zł), umowy 
użyczenia budynku WTZ Juszczyn z 14.12.2015 roku oraz z 21.11.2018 roku, umowa użyczenia 
budynku OREW Juszczyn z dnia 29.06.2006 roku, umowa dzierżawy budynku OREW Tarnawa                 
z dnia 02.12.2013 roku, umowa użyczenia działki pod plac zabaw z dnia 03.12.2014 roku.   

 

 

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania: 
prawa własności budynków i budowli 
w roku obrotowym: nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł: 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok: 

poprzedni obrotowy 

kwota % struktury kwota % struktury 

Przychody z działalności 
statutowej: 4 069 392,12 100,00 4 734 599,80 100,00 

1. Przychody z nieodpłatnej 
działalności statutowej 
pożytku publicznego (składki 
członkowskie) 4 556,80 0,11 7 583,80 0,16 
2. Inne przychody z 
nieodpłatnej działalności 
statutowej pożytku 
publicznego z tego: 4 030 550,81 99,05 4 641 398,91 98,03 

a) dotacje i subwencje 3 922 780,09 96,40 4 362 552,20 92,14 
b) pozostałe (darowizny i 
zbiórki) 107 770,72 2,65 278 846,71 5,89 
3. Przychody z nieodpłatnej 
działalności statutowej 
pożytku publicznego 
(przychody 1%) 12 700,50 0,31 23 809,10 0,50 
4. Przychody z odpłatnej 
działalności statutowej 
pożytku publicznego 
(wyżywienie) 0,00 0,00 43 803,50 0,93 
5. Pozostałe przychody 
operacyjne 21 584,01 0,53 18 004,49  0,38 

6. Przychody finansowe        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) informacje o strukturze kosztów: 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok: 

poprzedni obrotowy 

kwota % struktury kwota % struktury 

Koszty działalności statutowej: 4 073 600,92 100,00 4 619 923,79 100,00 

1. Koszty z nieodpłatnej 
działalności statutowej pożytku 
publicznego z tego: 4 073 600,92 100,00 4 574 388,49 99,01 

a) rehabilitacja i edukacja 4 063 187,74 99,74 4 531 695,64 98,09 
b) koszty działalności pożytku 
publicznego (koszty 1%) 0,00  0,00 28 471,41 0,61 

c. Koszty ogólnego zarządu 10 413,18 0,26 14 221,44 0,31 
2. Koszty z odpłatnej działalności 
statutowej pożytku publicznego 
(wyżywienie) 0,00 0,00 43 803,50 0,95 

2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 1 731,80 0,04 

3. Koszty finansowe         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku fundusz statutowy został pomniejszony o kwotę 
4 208,80 zł a wynikało to z pokrycia straty z roku 2018. Ostatecznie stan na 31.12.2019 roku wynosi 
430 044,38 zł 
 
 

7) Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 
 
Przychody z 2019 roku: 23 809,10 zł. 
Przychody niewykorzystane z lat poprzednich: 35 131,50 zł. 
W 2019 roku odnotowaliśmy następujące wydatki: 
 

 
 
 
Na rachunku bankowym pozostała niewydatkowana kwota 30 469,19 zł  

 

 

 

 

Faktura 9/19 z dnia 26.02.2019 - zakup wizytowników (4 szt) 73,95 zł                    
Faktura FV/036/2019 z dnia 11.03.2019 - zakup wizytówek, roll-upa i wydruki 
plakatów 720,24 zł                  
Faktura FAZL/000031/2019 z dnia 06.03.2019 - zaliczka na poczet obowiązkowego 
badania sprawozdania finansowego za 2018 rok 2 952,00 zł               
Faktura FV/587/2019 z dnia 13.03.2019 - zakup szablonu malarskiego "miejsce osoby 
niepełnosprawnej" 110,80 zł                  
Faktura FV/051/2019 z dnia 28.03.2019 - wydruk plakatów reklamowych placówki 
OREW Tarnawa 354,24 zł                  
Faktura FVB/000008/03/2019 z dnia 26.03.2019 - opłata końcowa za 
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2018 rok 4 428,00 zł               
Faktura FV/65/2019 z dnia 23.04.2019 - zakup koszulek z nadrukiem (45 szt.) oraz 
wizytówek 1 755,51 zł               

Faktura 18/06/2019 z dnia 22.06.2019 - opłata za transport członków Stowarzyszenia 
na turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu w dniach 7-22 czerwca 2019 roku 12 000,00 zł            
Faktura FA/534/06/2019/GRZ z dnia 28.06.2019 - zakup koszulek niezbędnych 
podczas meczu charytatywnego w Zembrzycach 875,15 zł                  
Faktura FV/005637/19/DET z dnia 23.07.2019 - zakup 2 szt. gofrownic na potrzeby 
placówek w PSONI Koło w Zawoi 570,85 zł                  
Faktura 3289/MOG/2019 z dnia 24.07.2019 - zakup naboi oraz syfonu do bitej 
śmietany, zakup 2 szt. warników z ociekaczem na potrzeby placówek w PSONI Koło 
w Zawoi 1 384,56 zł               
Zakup biletów PKP do Gdańska dla 3 osób na posiedzenie Zarządu Głównego 774,90 zł                  
Rozliczenie delegacji z posiedzenia Zarządu Głównego 117,01 zł                  
Faktura 211/2019 z dnia 07.10.2019 - opłata za szkolenie członków Zarządu 1 410,00 zł               
Faktura 4560/P2/2019 z dnia 28.11.2019 - zakup kalendarzy biurowych 285,90 zł                  
Faktura 4198004295 z dnia 02.12.2019 - zakup paczek mikołajkowych dla członków i 
podopiecznych Stowarzyszenia PSONI Koło w Zawoi 559,30 zł                  
Faktura F000440121900980243U z dnia 12.12.2019 - zakup znaczków pocztowych 
niezbędnych do wysłania korespondencji w PSONI Koło w Zawoi 99,00 zł                    
WYDATKI RAZEM: 28 471,41 zł            



 

8) Pozostałe przychody operacyjne: 
 
Kwota 18 004,49 zł dotyczy odpisu równoległego do amortyzacji środków trwałych zakupionych                     
z dotacji. 

 

9) Pozostałe koszty operacyjne: 
 
Kwota 1 731,80 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2018 rok w wyniku przeprowadzonej kontroli przez 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. 

 

10) Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 
 
- Zarząd Koła PSONI w Zawoi poprzez uchwałę walnego zebrania członków Stowarzyszenia zamierza 
przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2019 w kwocie 114 676,01 zł na fundusz zasadniczy 
Stowarzyszenia (Fundusz Statutowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieżak Paweł – Główny Księgowy             Strzebońska Bogusława – Przewodniczący Zarządu,  

Sitarz Małgorzata – Wiceprzewodniczący Zarządu,  

Frosztęga Angelina – Wiceprzewodniczący Zarządu,  

Latoń Iwona – Skarbnik Zarządu,  

Uczniak – Gałka Monika – Sekretarz Zarządu  

 

 

 

(podpis osoby sporządzającej)                                       (podpis osób zatwierdzających) 
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4 603 970,55
4 560 167,05

43 803,50

112 624,76

0,00
14 221,44
98 403,32
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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

 
 POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ  KOŁO W ZAWOI 

w roku 2019 

 

 
 

 

 



I. Informacje organizacyjne: 
1) Nazwa:  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Zawoi, w skrócie PSONI 
Siedziba i adres:  Juszczyn 542b, 34-231 Juszczyn 

2) Data i nr wpisu do KRS: 14.09.2009  
3) Regon: 121038374 
4) W roku sprawozdawczym 2019 Zarząd działał w składach: 

Małgorzata Sitarz – Przewodnicząca Zarządu Koła  
Bogusława Strzebońska  – v – ce Przewodnicząca 
Beata Kosman – Sekretarz  
Maria Konior – Skarbnik 
Kazimiera Bojęś  – Członek  
Anna Odrowąż Maciaszek – Członek  
Katarzyna Krzesińska – Członek  

 
Funkcję elektora pełniła Małgorzata Sitarz  

W dniu 12 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze na którym został wybrany nowy Zarząd w składzie: 

Bogusława Strzebońska  - Przewodnicząca Zarządu Koła 
Małgorzata Sitarz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła 
Angelina Frosztęga – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła 
Iwona Latoń – Skarbnik 
Monika Uczniak – Gałka - Sekretarz 

Funkcję elektora pełni Małgorzata Sitarz 

 

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.  

Wiceprzewodnicząca Zarządu Małgorzata Sitarz jest zatrudniona w BOP na 
Stanowisku Dyrektor BOP z powołania Zarządu  i z tego tytułu pobiera 
wynagrodzenie.  



Małgorzata Sitarz kończy kadencję w Powiatowej Radzie ds. osób 
niepełnosprawnych i została powołana do Małopolskiej Wojewódzkiej 
Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych na kadencję 2020 – 2024  

 

5) Cele statutowe: 
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania 
ich rodzin.  
 
 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną  Koło w Zawoi jest organizacją pożytku publicznego  
i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną  Koło w Zawoi nie prowadzi działalności gospodarczej  
i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.  

2. Liczba członków PSONI Koło w Zawoi na dzień 31 grudnia 2019 roku  
a) 76 – rodzice i opiekunowie, 
b) 21 – osoby z niepełnosprawnością, 
c) 12 – pracownicy PSONI i inni,  

                    Łącznie 109 osób.  

3. Działalność  
3.1. Działalność stała Stowarzyszenia 

W roku 2019 PSONI Koło w Zawoi działało w ramach 
prowadzonych placówek oraz realizując różne programy i projekty. 
Działalność ta skierowana jest głównie na budowaniu 
kompleksowych lokalnych systemów wsparcia osób  
z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do końca  
życia oraz wspierania ich rodzin. 
 



 

W roku 2019 Stowarzyszenie prowadziło następujące placówki: 
 

1) Ośrodki Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze (OREW) 
w Juszczynie i Tarnawie Górnej, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny, rehabilitacja i niezbędna opieka dla dzieci  
i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 25 lat. 
W OREW prowadzone są Punkty wczesnego wspomagania w 
Juszczynie i Tarnawie Górnej, dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego w wieku od 0 – 7 roku życia i ich rodzin, 
pracujące w systemie kunsultacyjnym i terapeutycznym 
 

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Juszczynie (WTZ) – realizujący 
program rehabilitacji społeczno – zawodowej.  
 
 
 
 
 

Zestawienie placówek i liczby osób korzystających na dzień 31 grudnia 2019 

Placówka Liczba uczestników 

OREW Juszczyn  

+ Wczesne wspomaganie 

41 

10 

OREW Tarnawa Górna  

+ Wczesne wspomaganie 

24 

7 

Warsztat Terapii Zajęciowej – 
Juszczyn  

41 

 

 



3.2. Projekty realizowane przez PSONI Koło w Zawoi  
 

1) „Transport i opieka w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych 
na trasie dom - OREW Juszczyn w celu spełnienia obowiązku 
szkolnego” 
Źródło finansowania – Gmina Jordanów 
Kwota – 11 961,30 zł  
 

2) „Transport i opieka w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych 
na trasie dom - OREW Juszczyn w celu spełnienia obowiązku 
szkolnego” 
Źródło finansowania – Miasto Jordanów 
Kwota – 9579,05 zł  
 

3) „Prowadzenie działalności w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja. Kształtowanie różnych 
form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych” 
Źródło finansowania – Gmina Zawoja  
Kwota – 15 000  zł  
 

4) „Zawoja Pełna Niespodzianek - Dzień godności osób  
z niepełnosprawnością intelektualną”. 
Źródło finansowania – Powiat Suski – PCPR, PFRON 
Kwota –  3000 zł  
 

5) „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”  
Źródło finansowania – Małopolskie Urząd Wojewódzki. 
Kwota: 12 893,14 zł 
 

6) Projekt „Kreatywny Uczeń” 
Źródło finansowania – Powiat Suski  
Kwota: 464 zł  

Ponadto Stowarzyszenie po raz pierwszy brało udział w kampanii „Kilometry 
Dobra” zbierając w trzy miesiące kampanii kwotę: 60 654,98 zł.  



Zostały też zrefundowane przez Urząd Pracy szkolenia oraz składki ZUS na 
kwotę: 6152 zł. 

W ramach 1 % zebraliśmy kwotę: 23 809, 10 zł  

W ramach darowizn (w tym kiermasze oraz zbiórki charytatywne) – 76 154, 29 
zł 

Zbiórki publiczne – w tym imprezy charytatywne – 118 343, 36 zł  

 
III. Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Koła w Zawoi PSONI.  

Zarząd Koła obradował w roku 2019 jedenaście razy: 
8 stycznia, 20 lutego, 6 marca, 21 marca, 1 kwietnia, 29 kwietnia, 3 
czerwca, 12 lipca, 29 sierpnia, 13 listopada, 19 grudnia. 
 

WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU KOŁA  
podjętych w 2019 roku 

Numer Z dnia Tryb W sprawie 

1 08.01.2019 na posiedzeniu  Rezygnacji z członkostwa w PSONI Koło w Zawoi. 

2 08.01.2019 na posiedzeniu Skreślenia z listy członków PSONI Koło w Zawoi. 

3 20.02.2019 na posiedzeniu Utworzenia placówki OREW Juszczyn  

4 06.03.2019 na posiedzeniu Zwołania Walnego Zebrania 

5 06.03.2019 na posiedzeniu Zatwierdzenia Procedury przeciwdziałania 
mobbingowi w PSONI Koło w Zawoi  

6 06.03.2019 na posiedzeniu Utworzenia kasy do obsługi kampanii Kilometry 
Dobra 

7 06.03.2019 na posiedzeniu Przyjęcia członków PSONI Koło w Zawoi  

8 21.03.2019 na posiedzeniu Przyjęcia sprawozdania merytorycznego  

9 21.03.2019 na posiedzeniu Przyjęcia sprawozdania finansowego 

10 01.04.2019 na posiedzeniu Przyjęcia członków PSONI Koło w Zawoi 



11 29.04.2019 na posiedzeniu Przyjęcia projektów Arkuszy Organizacyjnych 
OREW na rok szkolny 2019/2020 

12 29.04.2019 na posiedzeniu Przyjęcia Regulaminu Zarządu  

13 29.04.2019 na posiedzeniu Przyjęcia uaktualnionego Statutu OREW  

14 29.04.2019 na posiedzeniu Dnia wolnego 2 maja 

15 03.06.2019 na posiedzeniu Zmian zasad Polityki Rachunkowości 

16 03.06.2019 na posiedzeniu Warunków odpłatności i wysokości opłat za 
posiłki. 

17 12.07.2019  na posiedzeniu Przyjęcia członka oraz rezygnacji z Członkostwa 
w PSONI Koło w Zawoi 

18 12.07.2019 na posiedzeniu  Przyjęcia Regulaminu Zarządu Koła  

19.  12.07.2019  na posiedzeniu  Przyjęcia Statutów OREW w Juszczynie  
i Tarnawie Górnej  

20.  12.07.2019 na posiedzeniu Przyjęcia Regulaminów  OREW w Juszczynie  
i Tarnawie Górnej 

21. 12.07.2019 na posiedzeniu Przyjęcia Regulaminu Rady rodziców OREW  
w Tarnawie Górnej  

22. 29.08.2019 na posiedzeniu Przyjęcia Polityki Ochrony Danych PSONI Koło w 
Zawoi  

23. 29.08.2019 na posiedzeniu Przyjęcia Arkuszy Organizacyjnych OREW w 
Juszczynie i Tarnawie Górnej  

24. 29.08.2019 na posiedzeniu Sposobu dokonania podziału kosztów 
Związanych z realizacją działalności statutowej 

PSONI Koło w Zawoi 

25. 29.08.2019 na posiedzeniu Powołania kasy dla OREW w Tarnawie Górnej  

26. 29.08.2019 na posiedzeniu Zmian wysokości opłat za posiłki 

 

IV. Zarząd Koła zwołał Sprawozdawczo – Wyborcze  Walne Zebranie 
Członków Koła, które odbyło się w dniu 12 kwietnia  2019 roku  
w Juszczynie. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne  
i finansowe z działalności Stowarzyszenia w roku oraz wybrało nowy 



Zarząd na kolejną kadencję.  
 

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów wraz z wyodrębnieniem 
ich źródeł  

-  patrz informacja dodatkowa do bilansu  

VI.  Informacja o poniesionych kosztach   

- patrz informacja dodatkowa do bilansu. 
 
 

 
 

VII. Dane o zatrudnionych.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Koła zatrudniał 81  pracowników 
etatowych, w tym: 

-  64 osób  w OREW: Juszczyn  - 44 i Tarnawa Górna - 20 

-  13 osób w WTZ 

-  4 osoby w BOP 

 

VIII. Dane o udziałach w spółkach prawa handlowego. 

PSONI Koło w Zawoi nie posiada udziałów w spółkach prawa cywilnego. 

IX. Stowarzyszenie składa roczną deklarację podatkową  na druku CIT – 8, 
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem vat.  
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 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 
 
 

Dla Walnego Zebrania Członków 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Zawoi 
 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi („Stowarzyszenie”), 

z siedzibą w Juszczynie 542 B, które składa się z: 

 

1.  wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  
 

2.  bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów  zamyka 

się sumą:                                      627 426,72 PLN, 
 

3.  rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w 

kwocie:                              114 676,01 PLN, 
 

4.  dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe").  

 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

-  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 

31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. 

o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz 

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa oraz 

statutem Stowarzyszenia; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 

przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania 

oraz innych dokumentów („KSB"), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - 

Dz.U. z 2019r. poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami 

została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego. 

Jesteśmy niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej 

biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania 

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi 

wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident 

oraz firma audytorska pozostali niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z wymogami niezależności 

określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 

podstawę dla naszej opinii. 

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny 

i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Stowarzyszenia zgodnie 

z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 

z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, 

którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 

niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za ocenę 

zdolności Stowarzyszenia do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, 

spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności 

jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać 

likwidacji Stowarzyszenia, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej 

alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało 

wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim 

poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa 

lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie 

mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego 

sprawozdania finansowego.  

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Stowarzyszenia ani 

efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Stowarzyszenia obecnie lub w 

przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 

sceptycyzm, a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 

badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające 

i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, 

ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia 

w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie 

w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;  

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd 

Stowarzyszenia; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Stowarzyszenia 

zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie 

uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub 

warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Stowarzyszenia do 

kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, 

wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na 

powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania 

uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże 

przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Stowarzyszenie zaprzestanie 

kontynuacji działalności; 
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- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i 

zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Danuta Drobniak, nr w rejestrze 9578, 

działający w imieniu A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-039), ul. 

Józefitów 2/4, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2556, w imieniu której kluczowy 

biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 27 marca 2020 r.  



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 

 

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi, 34-231 
Juszczyn 542 B;  
Koło jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer KRS – 0000336571 
Data rejestracji – 14.09.2009 r. 
 
 

2. Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie. 
 
 

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
 

4. Jednostka sporządza bilans dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według wzoru z załącznika nr 6 do 
ustawy o rachunkowości; 
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy                  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według wzoru                     
z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości; 
 
Jednostka sporządza informację dodatkową określoną w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości; 
 
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 
 
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych; 
 
Jednostka dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie 
wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty; 
 
 

5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 miesięcy  i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 
 
 

6. Metody wyceny aktywów i pasywów, które jednostka zastosowała: 
 
- Środki trwałe – wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne 
- Zapasy materiałów – wg rzeczywistych cen zakupu 
- Należności – wg kwoty wymagającej zapłaty 
- Zobowiązania – wg kwoty wymagającej zapłaty 
- Środki pieniężne – wg wartości nominalnej 
- Fundusze własne oraz pozostałe składniki aktywów i pasywów – wg wartości nominalnej; 
 
Metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa z uwzględnieniem stawek określonych                 
w wykazie. 
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