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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – OPISOWE 

 

z działalności 

 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

 

w Zgierzu  za  2016 rok. 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Zgierzu 

               siedziba  95 – 100 Zgierz                                   ul. Chełmska  nr 42/42a 

     KRS Nr 46184      REGON  471045118      NIP  732-10-70-485               PKD  9499Z 

  

   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) 

powstało po przekształceniu się z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym na podstawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Elektorów i  przyjętej Uchwały Nr7     

w dniu 19 września 2015 r. i zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 

marca 2016 r. wraz z Kolami terenowymi w tym naszym Kołem  Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu które powstało 17 września 1991 roku 

na podstawie przyjętej Uchwały Walnego Zebrania o przekształceniu się Koła Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (datą 

powstania jest 09 luty 1983 r.) w Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym. Nasze Koło posiadające status Koła z osobowością prawną w 

dniu 13 września 2016 r. zostało przekształcone i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w 

Łodzi  I Wydział Cywilny pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na rzec Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu i jest terenową jednostką organizacyjną 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w 

Warszawie.    

         

          Koło posiada osobowość prawną Uchwała nr 4 z dnia 21 września 1991 roku  nadaną 

przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, a od dnia 06 grudnia 1991 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń  

Dział ‘’A’’ pod nr 265 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi I Wydział Cywilny oraz                        

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000046184 z dnia 03.10.2001 roku                                 

i zarejestrowanym jako organizacja pożytku publicznego dnia 13.02.2006 r. pod tym samym 

numerem.  Koło posiada nr statystyczny w systemie podmiotów gospodarki narodowej 

REGON 471045118 oraz NIP  732-10-70-485. 

       Sprawozdanie obejmuje stan i działania prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. Rok 2016 był 33-im rokiem 

istnienia i działalności PSONI Koło w Zgierzu – od momentu rozpoczęcia zorganizowanej 

pracy rodziców, której Koło jest kontynuatorem. 



 

      Cele statutowe: 

 

,,Celem Stowarzyszenia jest 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 wspieranie ich rodzin”. (Art. 4 Statutu) 

      

PSONI Koło w Zgierzu kieruje się misją sformułowaną jako: 

 

< ,,dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualna, ich 

równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, 

< wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i 

sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.  

 

Koło funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną. Terenem działania jest  Miasto i Gmina  Zgierz, pow. 

zgierski  woj. Łódzkie  95 – 100 ZGIERZ. Na wniosek Zarządu Koła od 15.10.2013 r. wraz z 

postanowieniem Sądu Syg. akt LD. XX NS.- REJ.KRS/023091/13/527 siedzibą Koła jest 

obiekt znajdujący się 95 – 100 Zgierz, ul. Chełmska nr 42/42a   

    

      Skład organów Koła.  

                                                                                                                                                                      

     W dniu 16 maja 2015 roku  tj. podczas  Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego 

Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Zgierzu  obecnie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Zgierzu wybrano skład Zarządu Koła, Komisję Rewizyjną Koła oraz Elektora.  

 

        Zarząd Koła stanowią: 

 

1. p. Bożenna Piotrowicz         - przewodnicząca Z.K. zam. Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 9 m. 31 

2. p. Beata Gawron                  - wiceprzewodnicząca Z.K.   Zgierz ul. Sudecka 13 

3. p. Ewa Molenda                   - wiceprzewodnicząca Z.K.  Ozorków, Śliwniki 16 

4. p. Zofia Stanisławska           - skarbnik                              Zgierz, ul. Gałczyńskiego 24 m.41   

5. p. Agata Pilocik                    - sekretarz                             Zgierz, Dubois 21 m.23 

6. p. Arkadiusz Augustyniak    - członek                               Zgierz, ul. Piaskowa 14 

7. p. Barbara Piestrzeniewicz   - członek                               Bratoszewice, Wola Błędowska 75a 

8. p. Teresa Chmielewska         - członek                              Ozorków, ul. Cmentarna 2   

 

Prezydium Zarządu Kola stanowią osoby wymienione w składzie Zarządu od poz. 1 do poz. 5, 

które upoważnione są do kierowania bieżącą działalnością Koła. 

 

       Komisję Rewizyjną stanowią: 

 

1. p. Iwona Brzozowska        - przewodnicząca K.R.  zam. Ozorków ,ul. Konopnickiej 20   

2. p. Monika Przespolewska  - sekretarz                              Zgierz, ul.  3-go Maja 75 m.27 

3. p. Wiesława Flisiak            - członek                                Zgierz, ul. Parzęczewska 32 m.28 

 

       Elektorem  do Zgromadzenia Elektorów jest 

 

p. Anna Milczarek zam. Zgierz, ul. Dubois nr 34 m. 8  

 



W trakcie 2016 roku odbyło się 1 Walne Zebranie Członków Koła: w Zgierzu tj. w dniu 27 

kwietnia 2016 r., podczas którego złożono sprawozdanie z działalności Koła  za 2015 r. oraz 

omówiono bieżącą działalność naszego Koła. 

 

 Zarząd Koła w 2016 r. obradował 6 razy w obecnej VII kadencji    podczas których podjęto 23 

uchwały , na bieżąco dokonywano analizy działalności Koła tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

Ośrodka Wczesnej Interwencji, Transportu osób niepełnosprawnych, Zespołu Terapeutyczno-

Rehabilitacyjnego ,,Aktywności Społecznej”, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych, budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym 

i Hostelem, Zespołu ,,Akcent”, sportu, kultury i rekreacji oraz zatrudnienia i spraw 

pracowniczych, analizy protokołów z dokonanych kontroli , na bieżąco rozpatrywano sprawy 

wynikające z działalności naszego Koła i podjęto uchwały: 

- w sprawach funkcjonowania prowadzonych placówek przez Koło, 

- w sprawach finansowych,,  

- w sprawach kadrowych i pracowniczych,, 

- w sprawach przyjęcia i skreślenia członków 

- w sprawach budowy ,,Centrum” 

- w sprawach transportu 

 Jeden (1) raz obradowało Prezydium ZK  w sprawie: 

- realizowanej budowy ,,Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym  

   i Hostelem” w Zgierzu przy ul. Chełmskiej nr 42/42a w Zgierzu 

oraz 1 raz t/j w dniu 05.02.2016 r. odbyło się spotkanie Zarządów Kół działających na terenie 

powiatu Zgierskiego t/j. : Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza.   

 

Koło PSOUU w Zgierzu jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a rok 2016 był kolejnym rokiem  działalności 

Stowarzyszenia, które jest organizacją: - pozarządową, niedochodową i samopomocową  

prowadzącą działalność pożytku publicznego. 

 

 Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane były zgodnie z kierunkami działania przyjętymi 

podczas Walnego Zebrania Członków Koła z dnia 27 kwietnia 2016 r. a mianowicie: 

 

1. Aktywizowanie środowiska rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością 

intelektualną do czynnego uczestnictwa w realizowanych zadaniach Koła.  

2. Realizować zadania związane z prowadzeniem placówek oraz kontynuowanie 

prowadzonej inwestycji budowy ,,Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem 

Mieszkalnym i Hotelem dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej nr 42/42 a  

           w Zgierzu. 

3. Zorganizować spotkanie z grupą osób percypujących od początku do chwili obecnej 

realizacji budowy ,,Centrum” w sprawie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

 

oraz wytycznymi z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Koła z dnia 16. 

maja 2015 r. to jest: 

 

1. Kontynuowanie prowadzonej inwestycji budowy ,,Centrum Szkoleniowo- 

      Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem dla Osób Niepełnosprawnych  

      przy ul. Chełmskiej nr 42/42a w Zgierzu 

2. Utrzymanie i prowadzenie dotychczasowych placówek oraz rozszerzanie działalności 

              na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

3. Aktywizacja środowiska rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością 

intelektualną do czynnego uczestnictwa w realizowanych zadaniach Kola. 



4. Pozyskiwanie nowych rodziców, opiekunów i profesjonalistów do członkostwa 

zwyczajnego Kola. 

     

 Liczba członków zwyczajnych, formy i zakres działalności PSONI Koło w Zgierzu na 

dzień 31 grudnia 2016 r. 

 

      Liczba członków zwyczajnych PSONI Koło w Zgierzu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła  78 

osób  w tym: 

1) .              62 rodzice, w tym: 51 -  kobiety i  11 -  mężczyzn 

2).                 2 osoby niepełnosprawne, w tym: 0 kobiet i 2 mężczyzn 

3).                 3  pracownicy nie będący rodzicami, w tym: 3 – kobiety 

4)                11  inne osoby w tym: 8 – kobiety i 3 –  mężczyzn 

R a z e  m:  78 osób. 

    

W trakcie roku przyjęto11 członków zwyczajnych  a 5 osób utraciło członkostwo zwyczajne. 

 

W celu realizacji zadań statutowych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz ich 

rodzin Koło nasze w 2016 r. prowadziło i prowadzi następujące formy rehabilitacji społecznej :                                                                         

 

Warsztat Terapii Zajęciowej – 

  funkcjonuje od dnia 1 listopada 1995 r. do którego w pierwszym okresie  zakwalifikowanych 

było 17 uczestników. W roku sprawozdawczym do Warsztatu Terapii Zajęciowej uczęszczało i 

obecnie uczęszcza  30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi schorzeniami w  tym  

osoby  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 5 osoby w tym: (kobiet – 

2 , mężczyzn – 3 ,w stopniu znacznym 25 osób w tym: (kobiet -  15, mężczyzn – 10 ) i wszyscy 

powyżej 25 r. ż.  

Warsztat funkcjonuje w nowo wybudowanym obiekcie przez Stowarzyszenie przy ul. 

Chełmskiej nr 42 / 42a w Zgierzu i jest własnością naszego Koła 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowane były i są indywidualne programy służące 

rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia pracy przez uczestników                           

z niepełnosprawnością intelektualną z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Realizacja programu odbywa się w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, 

poligraficznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, umiejętności społecznej w formach 

zajęć indywidualnych, grupowych i zespołowych. 

Oprócz terapii prowadzonej w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestnicy w roku 

sprawozdawczym brali czynny udział: 

- w Regionalnym  (woj. mazowieckie, podlaskie i ł łódzkie) XVI I Międzywojewódzkim 

  Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób z Niepełnosprawnych Intelektualnie w 

  Zgierzu ,,ALBERTIANA 2016”,   

- w  obchodach  Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kutnie wraz    

   z obchodami XX  funkcjonowania WTZ w Kutnie oraz w obchodach w Aleksandrowie 

   Łódzkim 

   repertuarem muzyczno-słownego ,,Szukając Szczęścia”. 

- w  przeglądzie twórczości Osób niepełnosprawnych intelektualnie z okazji Regionalnego 

   Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną  ,,SAMI o SOBIE 2016” 

   realizowanego w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu,  

- w XI Przeglądzie twórczości artystycznej w Głownie ,, Nie zamieniaj serca w twardy głaz”, 

- w XI Pikniku integracyjnym ,,Kolorowy Świat” w Ozorkowie  

- w X Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej ,,Wiosna Radosna 2015” w 

      Żychlinie, 

- w X Warsztatach Pokazu Mody ,,EKO 2016’ w Łodzi  

- w XIV Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w  Łęczycy 



- w III Festiwalu Pomysłów Twórczych ,,Razem Lepiej w Aleksandrowie Łódzkim 

 

oraz zawodach sportowych osób niepełnosprawnych: 

 

- w XI  Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób  Niepełnosprawnych w Łodzi  ,,Ziemia Łódzka 2016”  

- w XII Halowym  Mityngu Lekkoatletycznym ,, Zgierz 2016” –II miejsce, 

- w X Wojewódzkich Zawodach Pływackich Osób Niepełnosprawnych  w Łodzi, 

- w XVII Przeglądzie twórczości  artystów osób niepełnosprawnych ,,Sztuka jak Balsam”  

   w Łodzi, 

- w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Konstantynowie Łódzkim 

oraz w różnego rodzaju zabawach , wyjazdach, spotkaniach i piknikach.  

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest że środków PERON za pośrednictwem Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu, funkcjonował i funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu. w godz. od 8,00 

do 16,00.  W WTZ zatrudniony był personel merytoryczny (psycholog, instruktorzy terapii 

zajęciowej, rehabilitant ruchu, pielęgniarka) z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi: -  

 

  Ośrodek Wczesnej Interwencji  – 

powołany został 20 września 1991 roku. Ośrodek wpisany jest do rejestru zakładów opieki 

zdrowotnej w księdze rejestrowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod Nr 10-00129 jako  

zakład opieki zdrowotnej i jest specjalistyczną placówką służby zdrowia prowadzoną przez 

nasze Koło, posiada regon jednostki lokalnej o nr 47 1045118 – 00029 nadany przez Główny 

Urząd Statystyczny w dn. 25 października 2012 r. 

 Zakres działania obejmuje  prowadzenie  poradni specjalistycznych oraz programu PFRON: 

 

1. Poradni Zdrowia Psychicznego – opieka psychiatryczna i  leczenie uzależnień w ramach 

     umowy z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. 

2. Poradni logopedycznej – w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Oddziałem  

    Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.  

3. Wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  w wieku 0 – 7 lat z terenu  

    województwa łódzkiego w ramach podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim PFRON 

    w Łodzi. 

     Od chwili rozpoczęcia swojej działalności i wprowadzenia procedur konkursowych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia  jak i Samorządy przez cały okres Ośrodek bierze udział w 

konkursach  ofert na realizację świadczeń zdrowotnych, którego rezultatem jest coroczne 

podpisywanie umów na realizację zadań zdrowotnych.  

 

W roku sprawozdawczym OWI podpisało trzy umowy jw. 

Ośrodek funkcjonuje 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty w 

zależności od potrzeb w obiekcie w Zgierzu przy ul. Długiej nr 62 

Finansowany jest ze środków wynikających z podpisanych umów z Wojewódzkim Odziałem 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi , z PFRON i pozyskanych  środków finansowych oraz 

własnych Koła. 

W roku sprawozdawczym Ośrodek Wczesnej Interwencji w ramach NFZ objął opieką 440 

dzieci   i udzielił  2946  porady specjalistyczne w tym :  

- w Poradni Zdrowia Psychicznego  -  394 pacjentów  tj. 1992 porad specjalistycznych , 

- w Poradni Logopedycznej              -  176 pacjentów  tj. 1228 porady specjalistyczne, 

 

 a  w ramach PFRON 

 

- w Programie ,,Wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0 – 

7 lat z terenu wo0jewodztwa łódzkiego” udzielono porad specjalistycznych  w zakresie zajęć : 

 



1. Konsultacje lekarskie  

    (lekarz neurolog, lekarz psychiatra, lekarz rehabilitacji)    -  212   

 R a z e m konsultacje lekarskie                                                  212 

 

2. Zajęcia terapeutyczne : 

  - terapia  logopeda                                -  1475,5, 

  - terapia pedagoga                                 -  2036,5 

  - terapia psychologa                              -  1586,5 

  - rehabilitacja                                        -  1694,5  

 R a z e m porad terapeutycznych:         -   6793 

 

Oprócz prowadzonych zadań medycznych personel oraz uczestnicy ośrodka brali czynny udział 

w różnego rodzajach zajęć i promocjach: 

- w konferencji ,,Wczesna Interwencja - wczoraj i dziś z okazji 25-Lecia działalności OWI 

  w Zgierzu, 

-  w międzynarodowej konferencji Warszawie pod tytułem ,,Osoba – interdyscyplinarne  

    konteksty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”  

-  ,,XI Jarmarku Zgierskim ,,Lecz się w Zgierzu” ,  

-    pikniku  ,,Dzień Rodziny”, ,,Pikniku Zdrowia” i  Dnia Dziecka”, 

-  obchodach ,,Dnia Godności”.   

Personel – to specjaliści w zakresie leczenia i terapii.  

Lekarze: – rehabilitacji ruchowej, psychiatrii, neurologii.  

Specjaliści terapii: – psycholog, logopeda, rehabilitant ruchu, pedagog specjalny. 

  

     Transport osób niepełnosprawnych – 

 odbywa się 2 samochodami typu BUS Volkswagen jakie nasze Koło posiada: 

1.    Pierwszy samochód Volkswagen BUS, rok produkcji 1997 nr rej. LFW 8651 Koło 

zakupiło ze środków własnych przy współudziale dofinansowania z PERON dla potrzeb 

Warsztatu Terapii Zajęciowej, który służy do dowozu uczestników. Samochód zgodnie z kartą 

drogową nr 235/2016 na dzień 30.12.2016 r. tj. 31.12.2016 r. przejechał 596 066 km w tym 

36.308  km w roku sprawozdawczym. 

 2).  Drugi samochód Volkswagen BUS, rok produkcji 2004 o nr rej EZG  38  RE przeznaczony 

jest do obsługi działalności Stowarzyszenia, dowozu osób niepełnosprawnych do placówek 

terapeutycznych na zajęcia rehabilitacyjne. Samochód zgodnie z kartą drogowa nr 228/2016 na 

dzień 30.12.2016 r. przejechał 336.485 km .        

 

W ramach  przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne, ze  środków:  

 1). Gmina Zgierz      - Samochód Volkswagen  nr rej. LFW 8651     przejechał   4.862 km  

 2). Gmina Stryków   - Samochód Volkswagen  nr rej. EZG 38  RE   przejechał 13.780 km 

 

Stan techniczny dwóch samochodów – dostateczny, eksploatacyjnie sprawne ale koszty napraw 

są b. duże, wiek: LFW 8651 – 19 lat, EZG 38RE - 12 lat. Należało poczynić starania celem 

zakupu przynajmniej jednego nowego samochodu . 

W związku z niemożnością zapewnienia pełnej obsługi dowozu uczestników naszym 

transportem Koło wynajmuje dodatkowy transport zewnętrzny.  

   W związku ze stanem technicznym posiadanych samochodów Zarząd Koła podjął decyzję w 

sprawie zakupu nowego samochodu  - Autobusu 17 – miejscowego w ramach dofinansowania 

ze środków PFRON i podpisał Umowę nr 5/WRR/2016 (Program -,,Wyrównywanie różnic 

między regionami” uzyskując dofinansowanie w kwocie 136.000,00 PLAN ZŁ. Kwota zostanie 

wpłacona bezpośrednio przez PFRON na konto sprzedającego.  

 



Zarząd po analizie złożonych 2 (OPEL, RENAULT) ofert wybrał  Firmę JASZPOL Sp. z o.o. 

95-100 Zgierz,  ul. Łódzka 28  samochód NOWY  

   RENAULT MASTER 17 –  miejscowy, 3,9 t,, L3H2, Energy 2.3 dCi 145 Euro VI, Diesel  

Homologowany zestaw przystosowujący pojazd dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( w tym 

do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich) 

Łączna cena pojazdu           218.335,00 PLN brutto 

Przyznany Rabat               -   33.334,00 PLN brutto 

Łączna cena sprzedaży     185.000,00  PLN brutto. 

  

 Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny ,,Aktywności Społecznej ‘’ ZTR-AS - 

powołany został w dniu 13 stycznia 2000 r. przez Zarząd Koła, którego celem jest 

zapewnienia terapii, rehabilitacji oraz opieki osobom ,które już nie uczęszczają do placówek 

edukacyjnych. Zespół funkcjonuje  w ramach programu PFRON Oddział w Łodzi w 

pomieszczeniach obiektu ,,CENTRUM”  w Zgierzu przy ul. Chełmskiej nr 42/42a . W roku 

sprawozdawczym Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny ,,Aktywności Społecznej” 

obejmował opieką 12 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną jak i innymi 

sprzężeniami: w stopniu umiarkowanym - 5 osoby w tym: K -  1 i M - 4, w stopniu znacznym – 

7 osób w tym: K – 2 i M -5.  

Zespół funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 

16,00. a uczestnicy dowożeni i odwożeni są taborem będącym w dyspozycji Koła. W  ZTR-AS  

zatrudniony był personel terapeutyczny: (instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant ruchu, 

psycholog) z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.  W ośrodku prowadzona jest terapia i 

rehabilitacja w zakresie poprawy komunikacji społecznej uczestników i odciążeniu rodziny w 

codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. 

Oprócz prowadzonej terapii w Zespole uczestnicy brali czynny udział w różnorodnych 

zajęciach  i imprezach kulturalno - sportowych: 

- w Przeglądzie Twórczości Teatralno-Muzycznej ,,Albertina 2016” 

- w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Sami o Sobie” w ramach  

   obchodów powiatowych Dnia Godności w Zgierzu  i Żychlinie, 

- w spotkaniu z poezją wykonaniu uczestniczki ZTR-AS –  p.. Anny Piłacik  

- w Jarmarku Zgierskim i pikniku rodzinnym ,,Wspólne Więzi” w Zgierzu, 

- w Zgierski Kaziuk i  wystawie prac artystycznych osób niepełnosprawnych i promocji 

   działalności naszego Koła,  

- w XII Halowym Mitingu Lekkoatletycznym ,, Zgierz 2016”, 

- w  Pikniku Integracyjnym ,,Dzień Rodziny” w Zgierzu, 

- w  Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych 2016 w Ozorkowie,  

- w III Festiwalu Pomysłów Twórczych ,,Razem Lepiej” oraz w powiatowych warsztatach 

   tanecznych pod hasłem ,,Zumba joga” w Aleksandrowie Łódzkim, 

- w obchodach Święta Miasta, wyjazdach rekreacyjnych, zabawach  oraz obchodach 

    jubileuszowych  działalności Fundacji im. Br. Alberta w Łodzi .. 

 

    Środowiskowy Dom Samopomocy  

Z dniem 01 października 2014 r. powołana została  placówka realizująca zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu zgierskiego 

Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym  obecnie (Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną) Koło w Zgierzu.  

Placówka swoją opieką obejmuje 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu 

lekkim – 1 osoba w tym M – 1, w stopniu umiarkowanym  -  7 osób w tym: K – 4 i M – 3, w 

stopniu znacznym – 17 osób w tym K – 6 i M - 11.   

ŚDS finansowany jest ze środków Wojewody za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w 

Zgierzu  (PCPR) i funkcjonuje przez 5 dni tygodniu w godz. od 8,00 do 16,00 w obiekcie 



,,CENTRUM” PSOUU Koło w Zgierzu przy ul. Chełmskiej nr 42/42a,   95-100 Zgierz 

Uczestnicy ŚDS  dowożeni i odwożeni są środkami taboru  samochodowego będącego w 

dyspozycji Koła  W placówce prowadzona jest terapia zajęciowa, rehabilitacja poprzez 

zatrudniony personel: (psycholog, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, fizjoterapeuta, 

muzykoterapeuta) posiadający pełne kwalifikacje zawodowe do pracy na określonym 

stanowisku. Oprócz  prowadzonych zajęć uczestnicy ŚDS brali czynny udział w różnorodnych 

zajęciach i imprezach kulturalnych i sportowych: 

- w wystawie prac (plastycznych, rękodzieła, ceramiki oraz wyrobów kulinarnych) pod nazwą 

    ,, Sami o Sobie”  w Zgierzu, 

- w Pikniku integracyjnym ,,Dzień Rodziny” w Zgierzu, 

- w Obchodach Dnia Godności  w Zgierzu, 

- w Przeglądzie Twórczości Artystów Osób Niepełnosprawnych ,,Moja sztuka – Moje życie” w 

    Łodzi, 

- w XI Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych ,, Nie zamieniaj serca w twardy głaz”  

   w Głownie, 

 - w Konkursie ,,Piosenka jest dobra na wszystko” w Łodzi, 

- w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Konstantynowie Łódzkim, 

- w XII Halowym Mitingu Lekkoatletycznym ,,Zgierz 2015” 

- w Przeglądzie Osób Niepełnosprawnych, ,Przez Dziurkę do klucza – Lata 20/30” w Kutnie  

    

   Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  ,, CW i I ” wraz 

Biblioteką - 

 Centrum powołane zostało w dniu 07 lipca 2009 r.  przez Zarząd Koła , którego celem jest 

zapewnienie kompleksowej informacji w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom.. Realizacja zadania oraz wybór udzielanego wsparcia ma na celu podnoszenie 

dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, podnoszenie świadomości i 

wiedzy osób niepełnosprawnych dotyczących przepisów prawa, uprawnień, poprzez 

poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczno-psychologiczne i obywatelskie. Centrum 

funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w obiekcie stowarzyszenia przy ul. Chełmskiej nr 42 /42a 

w Zgierzu Jednocześnie w obiekcie funkcjonuje biblioteka ogólno dostępna .  

 

         Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób  

Niepełnosprawnych ( w budowie) przy ul. Chełmskiej nr 42 / 42a w Zgierzu. 

 W roku  sprawozdawczym na terenie obiektu i budynku 3 Centrum Szkoleniowo – 

Rehabilitacyjnego wykonano: 

1)  realizowano dalszy ciąg  prac przy realizacji 2-go etapu budowy tj. budowę budynku  

     3 (Element III):  

       -  zakończono prace instalacyjne logiki, systemu alarmowego z podłączeniem czujek 

          przeciw włamaniowych do systemu ochrony oraz zainstalowano wszystkie lampy, 

       -  położono terakotę w salonie na parterze,, 

       -  wykonano zabezpieczenia zaworów na klatce schodowej, 

       -  osadzono wszystkie parapety (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz drzwi wejściowe do 

          wszystkich pomieszczeń na parterze, 

       -  pomalowano cały obiekt na  parterze, 

       -  wykonano elewację cieplną (styropian) budynku, 

       -  umeblowano wszystkie pomieszczenia na parterze, 

       -  wykonano izolację cieplną dachu (położono wełnę na ruszcie metalowym wraz z płytami  

          karton gips na I piętrze.  

       -  zabezpieczono obiekt przed okresem zimowym. 

2)  uporządkowano plac budowy na okres zimowy. 

 

 



 Turnusy rehabilitacyjne i działalność  sportowo - kulturalna . 

   Koło nasze od wielu lat w różnych miejscowościach Polski organizuje turnusy rehabilitacyjne                        

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Turnusy te są formą rehabilitacji społecznej jak  

i medycznej. Pozwalają na szersze wyjście osoby niepełnosprawnej jak i rodziny z izolacji 

społecznej uzyskania akceptacji i otwarcia się na zewnątrz. W roku sprawozdawczym (2016) 

tj. w dniach 15 czerwca – 28 czerwca 2016 r. Koło nasze zorganizowało turnus rekreacyjno-

turystyczny dla grupy 45 osób w tym 31 osób z niepełnosprawnością intelektualną w m. 

Ustronie Morskie w Pensjonacie ,,Morskie Oko” z pełnym zakwaterowaniem i wyżywieniem. 

Turnus przyczynił się do poznania rejonów nadmorskich podczas wielu wycieczek 

krajoznawczych autobusem będącym w naszej dyspozycji,  pogłębienia integracji społecznej i 

zaradności w życiu codziennym, oraz nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie..   

        

     Koło PSOUU w Zgierzu jest członkiem Olimpiad Specjalnych Polska  uczestnicy sekcji 

biorą czynny udział w różnych zawodach sportowych zdobywając wiele medali i wyróżnień. 

Udział w zawodach sportowych:    

  - w Wojewódzkich Zawodach Pływackich Osób Niepełnosprawnych w Łodzi  – różne miejsca  

    w zależności od przeprowadzonych konkurencji, 

  - w XII Mityngu Lekkoatletycznym ,, Zgierz 2015”, 

  - w Integracyjnych Zawodach Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim, 

  - w XI Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych ,,Ziemia Łódzka 2016”.          

 

        Od dwunastu lat Koło nasze jest organizatorem lub współorganizatorem obchodów  ,,Dnia 

Godności Osoby  z Niepełnosprawnością Intelektualną” w regionie, datą świąteczną jest dzień 

5 maja. W ramach obchodów w 2016 r. W dniach 11/12 maja  Koło w naszym mieście 

zorganizowano Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ,, SAMI o 

SOBIE” w którym uczestniczyli podopieczni z ośrodków z Rąbienia, Aleksandrowa 

Łódzkiego, Ozorkowa, Żychlina, Pabianic Kutna, Łodzi i Zgierza ora z Konferencję  ,,Wczesna 

interwencja – wczoraj i dziś – 25 Lecie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zgierzu. W której 

udział wzięli przedstawiciele ZG, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie ,przedstawiciele 

zaprzyjaźnionych Kół, PSONI, instytucji, szkół ,poradni psychologicznych, rodziców osób 

niepełnosprawnych intelektualnie.  

W dniach tych osoby niepełnosprawne,  wolontariusze, przyjaciele przedstawiali problemy z 

jakimi się spotykają w życiu codziennym ale przed wszystkim swoje możliwości po przez 

prezentację swoich prac i zdolności artystycznych w otwartym środowisku społeczności 

lokalnej.   

    W ramach działalności Koło nasze prowadzi Zespół Teatraalno - Muzyczny ‘’AKCENT’’ , 

którego celem jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się osób 

niepełnosprawnych intelektualnie z otoczeniem poprzez ekspresję słowną, muzyczną i  

aktywny udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Prowadzenie zajęć: indywidualnej i 

grupowej rehabilitacji terapeutyczno-muzycznej poprzez granie na różnych instrumentach 

muzycznych.     

 Zespół brał czynny udział w wielu występach teatralno – muzycznych, I imprezach  

organizowanych na terenie naszego województwa. 

Udział festiwalach, koncertach i imprezach kulturalno oświatowych:   

< w Regionalnych (woj. mazowieckie, podlaskie, i łódzkie) Eliminacjach Twórczości Teatralno   

    - Muzycznej ,,ALBERTIANA- 2016”,, 

<  w Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób niepełnosprawnych w Żychlinie – ,,Wiosna 

     Radosna 2016”,  

< w XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  w Głownie pod hasłem 

      ,,Nie zamykaj serca w twardy głaz”, 

<  w  obchodach ,,Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” w Kutnie,  



     Żychlinie i Zgierzu , 

<  prezentacji ,, Jasełek”- w kościołach zgierskich oraz wystąpił z repertuarem pieśni 

     religijnych 2-ch kościołach zgierskich z okazji urodzin św. JP II, 

<  w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Konstantynowie Łódzkim, 

< w XIV Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy, 

< w IV Konkursie ,,Piosenka jest dobra na wszystko” – solista w Łodzi,  

<  w obchodach ,,Dni Zgierza”, piknikach i  zabawach,. 

         

     Działalność gospodarcza. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu z 

siedzibą w Zgierzu, ul. Chełmska nr 42/42a, KRS 0000046184 – nie prowadzi działalności 

gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. 

 

     Współpraca z władzami samorządowymi  i innymi organizacjami 

    Koło nasze współpracuje z Kołami naszego Stowarzyszenia: w Aleksandrowie Łódzkim, 

Łodzi, Pabianicach, Kutnie i Żychlinie oraz z wieloma innymi  organizacjami m.in. Fundacją 

Św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Osób Cierpiących na Padaczkę jak i Sejmikiem Osób 

Niepełnosprawnych w Łodzi oraz  urzędami działającymi  na terenie naszego miasta, powiatu i 

województwa -Urzędem Miasta Zgierza , Gminą: Stryków,  Gminą Zgierz, Starostwem 

Powiatowym w Zgierzu, Urzędem Marszałkowskim - Regionalnym Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział  

w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Wydziałem Kultury, Sportu i Zdrowia w Zgierzu, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łodzi, 

Poradnią Zawodowo-Wychowawczą, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, NFZ Oddział w Łodzi.   

  Na osiągane efekty  naszego Stowarzyszenia składa się codzienna nasza praca poprzez  

społeczne zaangażowanie Członków naszego Koła, Zarządu, Pracowników oraz wsparcie 

Społeczeństwa naszego Regionu w tym  dużej mierze bardzo dobrze układająca się współpraca 

z władzami samorządowymi naszego regionu. 

Członkowie Władz Samorządowych wyrażają bardzo duże zainteresowanie specyfiką jak i 

problematyką osób niepełnosprawnych a problemy rozwiązujemy wspólnie uczestnicząc w 

posiedzeniach i naradach w różnych Komisjach.  Wiarygodność nasza jak i profesjonalne  

przedstawianie problemów osób niepełnosprawnych pozwala nam na pozyskiwanie środków 

finansowych w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań Gminy, Powiatu czy 

Województwa . Przedstawiciele naszego Koła uczestniczą w pracach organów samorządowych 

i rządowych: 

- w Radzie Pomocy Społecznej przy MPiPS w Warszawie – Przewodnicząca ZK jest członkiem 

   Rady 

- w Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku woj. 

   łódzkiego – Przewodnicząca Z.K. jest przewodniczącą  Wojewódzkiej Rady  

- w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście pow.  

   zgierskiego – Przewodnicząca Z.K jest przewodnicząca Rady, 

- w Radzie Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Zgierza –Wiceprzewodnicząca Z.K  

   i   Członek Z.K są członkami rady.            

             W roku sprawozdawczym Koło nasze w dniach 24/27.września gościło ośmioosobową 

grupę z Gruzińskiego Stowarzyszenia Ochrony Interesów Publicznych w aspekcie wymiany 

doświadczeń pomiędzy zaprzyjaźnionymi organizacjami. oraz w dniu 22 września  ramach 

programu międzynarodowego ,,System wsparcia osób niepełnosprawnych” oraz delegację z 

Belgi (Walonii) w temacie,, Wymiana doświadczeń na rzecz wsparcia dla dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie i osób dorosłych”. Program województwa  na lata 2014 – 

2016. 



Dane o działalności zleconej  PSOUU Koło w Zgierzu przez podmioty państwowe i 

samorządowe , fundacje i inne przedstawia tabela: 

 

Lp.                            Rodzaj zadania Źródło 

Finansowania 

  I. OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENJI  

  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego .Świadczenie opieki zdrowotnej- 

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.   
Łódzki Oddział 

Wojewódzki  NFZ 

  2. Poradnia Logopedyczna -Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  

 
Łódzki Oddział 

Wojewódzki NFZ 

  3. Świadczenie opieki zdrowotnej - ,,Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci 

zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0 – 7 lat – terenu woj. łódzkiego. 
PERON –  Oddział 

w Łodzi        

 II. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 

 

   1. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej PERON - Starostwo 

Powiatowe - PCPR 

2. 

 

Doskonalenie zawodowe pracownika PUP Zgierz 

  III ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY 

 ,, AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” 

 

   1. Funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego 
,,Aktywności Społecznej” 

PFRON – Oddział 

w Łodzi 

 IV. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

 

   1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy  Wojewoda – Starost 

Powiatowe (PCPR) 

2. 

 

Szkolenie pracowników ŚDS Powiat Zgierz 

 V. TRANSPORT  

 
 

.1 Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspakajania potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich integracja (TRANSPORT z Gminy Stryków  

i Gminy Zgierz       

Gmina Stryków 

Gmina Zgierz 

VII. TERAPIA ,KULTURA , REKREACJA  i  SPORT  

       

 

   1. Realizacja działań w zaspakajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych w 

Integracji ze środowiskiem lokalnym w 2016 r. (Socjoterapia osób 
niepełnosprawnych 

Gmina  

Miasto Zgierz 

   2. Wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu. (Obchody 

Dnia Godności ,,Sami o Sobie” 

Starostwo 

Powiatowe  Zgierz 

 3. 

 

Konkurs  - do realizacji zajęć kulturalnych –  (wybudowanie 

altanki) 

TESKO 

 4. 

 

Wsparcie do realizacji zajęć kulturalnych – (budowa  sceny)  Fundacja PGE 

   5. 

 

Zajęcia kulturalno sportowe  (kino, teatr, zajęcia sportowe) Wojewoda Łódzki 

  6. 

 

Miting lekkoatletyczny Wojew. Łódzkie 

 

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi 

umowami.    

 



Sprawozdanie finansowe Kola PSONI w Zgierzu za 2016 rok wraz z podziałem na 

prowadzone placówki oraz bilansem ,rachunkiem strat i zysków, informacją dodatkową  

stanowią oddzielne druki w załączeniu do sprawozdania. 

 

W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Zgierzu przeprowadzone zostały następujące  kontrole zewnętrzne.: 

 

1. Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe w tym :Warsztat Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowy Dom Samopomocy i Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny 

,,Aktywności Społecznej” przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu –  sanitarna pod 

względem: porządkowym pomieszczeń, dezynfekcji, gospodarki odpadami oraz 

dokumentacji zdrowotnej pracowników przez Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Zgierzu  -  bez uwag. 

2.  Warsztatu Terapii Zajęciowej pod względem prowidłowości  prowadzonej 

dokumentacji, zakresu prowadzonej rehabilitacji, planów pracy z uczestnikami i 

prawidłowego wykorzystania środków transportowych  przez pracowników Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu (PCPR) – bez uwag. 

3. W dniach 28.10 – 25.11.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli                     

Płatników Składek w Łodzi przeprowadzi kontrole PSONI – bez uwag. 

4. Urząd Pracy (PUP) w Zgierzu przeprowadził kontrolę pod względem prawidłowego 

wykorzystania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

doskonalenie pracowników - bez uwag i zaleceń. 

5.  Obiekt ,,Centrum” przy ul. Chełmskiej nr 42/42A w Zgierzu przeprowadzono przegląd  

systemu przewodów kominowych,  spalinowych, wentylacyjnych –  bez uwag. 

6.  Ośrodek Wczesnej Interwencji (jako obiekt służby zdrowia) Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu przy ul. Długiej  62 

Przeprowadzono kontrolę  pod względem stanu sanitarnego placówki medycznej – bez 

uwag. 

7. Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu 

przeprowadzono przegląd zabezpieczenia p.poż (klap dymnych i systemu oddymiania, 

hydrantów wewnętrznych, gaśnic – bez uwag. 

8. Obiekt ,,Centrum” przy ul. Chełmskiej 42/42A w Zgierzu przeprowadzono przegląd 

szczelności instalacji gazowej – bez uwag. 

9. Przeprowadzono kontrolę wydatkowania przekazanych środków finansowych  za okres 

01.01. – 30.06.2016 r. w/g. Umowy Nr  ZS 8410.17.63/2016. przez pracowników 

           Urzędu Miasta Zgierza – bez uwag.   

 

 Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dzięki 

zaangażowaniu swoich liderów, aktywnych członków oraz zatrudnionej kadry, realizowało 

swoje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnych i środowiska lokalnego i regionie już 34 rok, 

za co wyróżnione jest tytułem honorowym ,,ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA”.   

          

      Zarząd Koła PSONI w Zgierzu, dzięki zaangażowaniu swoich liderów i aktywnych 

członków oraz zatrudnionej kadry, rozwijał zakres swojej działalności. Powiększono swoje 

zasoby oraz liczbę objętych opieką i wspomaganiem osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Zdobywano niezbędne środki, zarządzał placówkami i innymi służbami, majątkiem, 

personelem oraz  umacniał  pozycje Koła w społeczności lokalnej. 

         W okresie 33-lat swojej działalności wypracowaliśmy różne formy pracy z osobą 

niepełnosprawną intelektualnie, ale to nie znaczy, że są one tak bardzo doskonałe i nie 

podlegają modyfikacji należy je ciągle uaktualniać z postępowaniem idącej nauki W związku z 

tym musimy dokonywać ciągłej samooceny, doskonalić się i wprowadzać nowe formy pracy. 

Dotyczy to realizacji ,Programu Koła do 2019r.( zał.),zarządzania oraz jakości pracy z osobami 



niepełnosprawnymi intelektualnie ale też potrzeby zwielokrotnienia wysiłków wszystkich 

członków, pracowników oraz sympatyków w rozwoju naszego Stowarzyszenia.. 

          

  Sprawozdanie przyjęto Uchwałą nr  13/ 2017/VII przez Zarząd Koła w dniu  29 .03.2017 r.                                                                                                                                                                          

                                                                                        

M.P. 

                                                                                 

                                                                                         Podpisy Członków Zarządu Koła:    

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

    1. Przewodnicząca                       Piotrowicz Bożenna          - ……………………. 

                                                      

    2. Wiceprzewodnicząca              Gawron Beata                    - …………………… 

     

    3. Wiceprzewodnicząca              Molenda Ewa                     -  …………………… 

 

    4. Skarbnik                                  Stanisławska Zofia             - ……………………  

 

    5. Sekretarz                                 Piłacik Agata                      -  ……………………. 

 

    6. Członek                                    Augustyniak Arkadiusz    - ……………………. 

 

    7. Członek                                    Piestrzeniewicz Barbara    - ……………………..  

 

    8. Członek                                    Chmielewska Teresa           - …………………….      

 

 

 

Zgierz, dnia  29 marca 2017 r.   

 

 

 

 

 

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zebranie Członków Koła PSONI w Zgierzu w dniu 

20 maja 2017 r. Uchwała nr I/3/2017/W. 

 

Zgierz, dnia 20 maja 2017 r. 


