
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina KOŚCIERZYNA

Powiat KOŚCIERSKI

Ulica PIECHOWSKIEGO Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość KOŚCIERZYNA Kod pocztowy 83-400 Poczta KOŚCIERZYNA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail katarzynastachowicz68@wp.pl Strona www stowarzyszeniesoni.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-10-24

2012-01-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19205934600000 6. Numer KRS 0000136013

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

Barbara Stanisławska Prezes TAK

Danuta Michna Zastępca Prezesa TAK

Iwona Trapkowska Sekretarz TAK

Katarzyna Stachowicz Skarbnik TAK

Jerzy Kopczyński Członek 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

Anita Szafara Przewodnicząca TAK

Małgorzata Itrich Członek TAK

Zofia Król Członek TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "INTEGRACJA" - SONI W KOŚCIERZYNIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

2020 rok

Stowarzyszenie „INTEGRACJA” SONI  działa nieprzerwanie od 1988 roku. To już ponad 22 lat jak w ramach 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizujemy szereg imprez które na stałe wpisały się w kalendarz 
SONI. Są to spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru i wycieczki oraz programy poradniczo informacyjne traktujące 
o problemach osób niepełnosprawnych (przy udziale lokalnej telewizji). 
Spotkania SONI skierowane są do osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w celu wzajemnej integracji. 
Uczestnikami są członkowie SONI, ich rodziny i przyjaciele. 
Członkowie licznie uczestniczą w zorganizowanych spotkaniach. 
Rok 2020  był dla nas Wszystkich bardzo ciężki. W wyniku pojawienia się w Polce i na całym świecie wirusa 
COVID-19 nasze pany uległy weryfikacji. W związku z częściowym zakazem podróżowania i spotykania się byliśmy 
zmuszeni do ograniczenia naszej działalności. 
Jednak mimo panującej pandemii, przy ogromnym zaangażowaniu organizatorów z zachowaniem niezbędnych 
środków ostrożności i wszelkich obostrzeń udało nam się  zrealizować część  naszych panów. I tak  w miesiącu 
sierpniu udaliśmy się na 3 dniowy wyjazd integracyjny do Szczecina, w lutym i październiku byliśmy w teatrze a w 
grudniu przygotowaliśmy dla wszystkich członków SONI oraz współpracujących z nami instytucji i przyjaciół życzenia 
 świąteczne z małym upominkiem.  
Dla większości naszych członków wspólne wyjazdy i spotkania są często jedyną formą aktywnego spędzenia 
wolnego czasu więc tym bardziej boleśnie odczuliśmy ich brak.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

120

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „INTEGRACJA” SONI  w ramach 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
organizuje szereg imprez cyklicznych. Na stałe w 
kalendarz wpisały się spotkania z okazji Dnia Dziecka -  
skierowane do członków i ich najbliższych, Święto 
Pieczonego Ziemniaka -  spotkanie tradycyjnie 
organizowane we Wdzydzach połączone  z ogniskiem i 
wspólnym biesiadowaniem oraz wyjazdy do teatru i 
wycieczki. 
Spotkań SONI skierowane są do osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych w celu wzajemnej 
integracji. Organizując te spotkania, bierzemy pod 
uwagę możliwości zdrowotne i sprawność fizyczną 
naszych członków. 
Uczestnikami są członkowie, ich rodziny i przyjaciele. 
Jednak rok 2020 zweryfikował nasze plany. Zmuszeni 
byliśmy odwołać część zaplanowanych imprez w trosce 
o zdrowi naszych członków. Jednak mimo panującej 
pandemii i przy ogromnym zaangażowaniu 
organizatorów  udało nam się wyjechać do Szczecina,  
Co prawda wyjazd był zaplanowany na czerwiec ale 
ostatecznie wyjechaliśmy w sierpniu. Wszyscy 
wróciliśmy szczęśliwie do domów. Ponadto w lutym i 
październiku udało nam się wyjechać do teatru im. 
Sewruka w Elblągu. Może to nie wiele ale dla wszystkich 
był to miło spędzony czas, który długo będziemy 
wspominać.

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W ramach działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnych SONI  organizuje, podobnie jak w 
przypadku działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
spotkania cykliczne. Stowarzyszenie zrzesza wielu 
członków w przedziale wiekowym: 65-85 lat i to głównie 
do nich skierowane są te spotkania. Niejednokrotnie są 
to osoby samotne i schorowane. Dzięki wsparciu 
pozostałych członków nie czują się odrzucone. Nasze 
wspólne działania dają im poczucie, że są potrzebni.  
Wyjazdy integracyjne i imprezy organizowane przez 
SONI przyciągają uczestników w bardzo dużym 
przedziale wiekowym co pozwala stworzyć rodzinną 
atmosferę. 
I tym razem COVID -19 zmusił nas do weryfikacji planów 
i zamierzeń. Udało się nam jedynie zorganizować w 
styczniu spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego 
poświęcone rozliczaniu PIT oraz w lutym z 
pracownikiem Powiatowej Komendy Policji na temat 
oszustw  metodą „na wnuczka”.   Niestety od miesiąca 
marca w związku z zakazem organizowania spotkań 
musieliśmy odwołać zaplanowane prelekcje z 
pracownikiem ZUS i szpitala.
Aby zrekompensować chociaż w niewielkim stopniu to 
co złe przyniósł nam rok 2020 jako Zarząd z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla wszystkich 
członków SONI oraz naszych przyjaciół kartki z 
życzeniami świątecznymi oraz małe upominki w postaci 
zawieszek na choinkę. Z pewnością nie zastąpiło to 
cyklicznego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepe

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 735,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34 735,27 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 turystyka i krajoznawstwo Turystyka i krajoznawstwo to kolejna forma działalności 
stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.. Od  
19 lat organizujemy szereg wyjazdów integracyjnych o 
charakterze turystycznym i krajoznawczym. 
Organizujemy wyjazdy jedno i kilkudniowe w różne 
rejony Polski. 
W 2020 udało nam się wyjechać na trzy dniową 
wycieczkę integracyjną. Odwiedziliśmy Międzyzdroje, 
Szczecin i Świnoujście. Mimo, że wyjazd był krótszy niż 
planowaliśmy i obwarowany niedogodnościami z 
powodu COVID-19 wszyscy dobrze się bawili. Uczestnicy 
bardzo miło  wspominają chwile spędzone na wspólnym 
zwiedzaniu i poznawaniu kolejnego rejonu na naszej 
turystycznej mapie. 
Niestety z wyjazdów jednodniowych zrezygnowaliśmy. 
Mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się je 
zrealizować. Wierzymy, że 2021 rok przyniesie dobre 
zmiany i będziemy mogli powrócić do aktywnego 
spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół.
Jak do tej pory wszystkie nasze wyjazd organizowaliśmy 
z myślą o aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Zawsze 
staraliśmy się zapewnić jak najwięcej atrakcji i w 100 % 
wykorzystać wspólnie spędzony czas. 
Osoby niepełnosprawne swoją postawą niejednokrotnie 
dawały przykład osobom zdrowym jak pokonywać 
własne słabości. Pozostali, bardziej sprawni członkowie 
chętnie służyli pomocą w trudach podróży. Życzliwość i 
empatia wpisały się na stałe w nasze relacje. I za tym 
bardzo tęsknimy….

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 26 141,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 877,00 zł

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

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

27 023,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 5 720,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 27 023,29 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 711,98 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Stachowicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-24

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