
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. TARNÓW

Powiat M. TARNÓW

Ulica OSTROGSKICH Nr domu 5 B Nr lokalu 

Miejscowość TARNÓW Kod pocztowy 33-100 Poczta TARNÓW Nr telefonu 14-626-84-89

Nr faksu 14-626-84-89 E-mail 
zk.tarnow@psouu.org.pl

Strona www www.psouutarnow.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-08-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85027978000000 6. Numer KRS 0000048380

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

Lucyna Cichoń Przewodnicząca TAK

Ewelina Kosińska Wiceprzewodnicząca TAK

Adamina Romanik Wiceprzewodnicząca TAK

Alicja Cholewa Skarbnik TAK

Urszula Paszkowska Sekretarz TAK

Zofia Skorupa Członek TAK

Małgorzata Fiszbain Członek TAK

Joanna Woskowicz - 
Warchał

Członek TAK

Małgorzata Kotwieja Członek TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO 
W TARNOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
upośledzeniem umysłowym, 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Od 1995 roku Koło realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie stałych 
Placówek tj:
1. Punkt Wczesnej Interwencji - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2. Niepubliczne Przedszkole Specjalne
3. Warsztat Terapii Zajęciowej
4. Dzienne Centrum Aktywności
5. Dom Pomocy Społecznej
6. Mieszkania Chronione dla: osób usamodzielnianych
                                          dziewczyn z niepełnosprawnością intelektualną
                                          chłopców z niepełnosprawnością intelektualną

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

Maria Chwałek przewodnicząca TAK

Lidia Cydejko Członek TAK

Ewelina Michalik Członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. PUNKT Wczesnej Interwencji - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
W 2015 roku środki na funkcjonowanie NZOZ – PWI pochodziły z realizacji umowy z NFZ na:
a.  rehabilitację leczniczą – rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego     w ośrodku/ 
oddziale dziennym,
b. z poradni dla osób z autyzmem dziecięcym, 
c. z poradni logopedycznej
Kontrakt z Funduszem zawarty na rok 2015 umożliwił szeroko rozumianą rehabilitację pacjentów w 
wieku od 0 do 18 roku życia. Organizacja rehabilitacji opierała się na zasadzie osobodnia. Pacjenci w 
zależności od wieku uczestniczyli w terapii u minimum dwóch lub trzech specjalistów. 
W 2015 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 3,35 w tym : 2 rehabilitantów, 1 logopeda, 1 
neurologopeda, 1 lekarz psychiatra oraz 6 osób na umowę zleceni i 3 osoby na kontraktach.
W ramach umowy wieloletniej z PFRON realizowany był projekt "Wielospecjalistyczna, kompleksowa 
pomoc osobie niepełnosprawnej - szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności" Projekt polegał na 
kompleksowym i ciągłym wsparciu terapeutycznym 25 osób (dzieci i młodzieży) z niepełnosprawnością 
z terenu M.Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 
Od wielu lat realizujemy projekt wsófinansowany przez Gminę Miasta Tarnowa pn. Rehabilitacja oraz 
aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi"

2. Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy PSOUU - Koło w Tarnowie w roku szkolnym 
2014/2015 zapisanych zostało 23 uczniów o specjalnych potrzeba edukacyjnych. Dzieciom zapewniono 
zajęcia wynikające ze wskazań zawartych odpowiednio w:
• orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
• orzeczeniach o zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych. 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, funkcjonuje w nim 
sześć oddziałów. 
 W 2015r zatrudniona kadra to 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego 1 nauczyciel logopeda oraz 3 
osoby na stanowisku pomocy wychowawcy, 3 pedagogów, 2 psychologów w przeliczeniu na pełne 
etaty 12,67.  Ponadto dzieciom zapewniono indywidualne zajęcia specjalistyczne z psychologiem, 
logopedą, pedagogiem i rehabilitantem, a także grupową muzykoterapię oraz dogoterapię i 
hipoterapię. Wychowankowie uczęszczający na roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci z 
umiarkowaną niepełnosprawnością uczestniczą w katechizacji prowadzonej przez księdza w ramach 
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umowy wolontarystycznej. W ramach klasy zerowej zorganizowano naukę języka angielskiego. 

3. Dzienne Centrum Aktywności Terapia  prowadzona była zgodnie z Indywidualnymi Planami 
Rehabilitacji opracowanymi dla każdej osoby niepełnosprawnej przez instruktora terapii oraz 
psychologa, rehabilitanta i logopedę. Przebieg terapii i rehabilitacji odnotowywany był w zeszytach 
podopiecznych. 
Uczestnicy Dziennego Centrum Aktywności mieli okazję uczestniczyć w licznych imprezach 
integracyjnych, wyjściach do miejsc publicznych związanych z szeroko rozumianą kulturą i sztuką.
 Te formy aktywności sprzyjały integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie ze 
środowiskiem lokalnym. 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej- – działa od 1999 roku dla  35 osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jest Placówką pobytu dziennego czynną od 6,00- 16,00.
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w pięcioosobowych 
grupach, w 7  pracowniach terapeutycznych, zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programem 
poszczególnych pracowni oraz z Programem Aktywizacji Zawodowej. 
 Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i 
weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, 
działań i zachowań w Warsztacie. Uczestnik poddawany jest punktowej oceny. Podstawową formą 
przygotowania zawodowego jest uczenie wykonywania prostych lub specjalistycznych czynności, które 
mogą stanowić zakres obowiązków przyszłego pracownika oraz kształtowanie uniwersalnych 
umiejętności takich jak wytrwałość, dokładność. Każdy uczestnik WTZ w ciągu roku korzystał z 
rehabilitacji ruchowej oraz wsparcia psychologicznego. Miał możliwość rozwijania własnych 
zainteresowań. W ciągu całego roku uczestnicy brali udział w wystawach, imprezach kulturalnych, 
wyjściach edukacyjnych, wycieczkach, festynach, balach i plenerach. 
Zatrudniona kadra to w przeliczeniu na pełne etaty 11,5 w tym 1 psycholog, 1 rehabilitant, 7 
instruktorów terapii zajęciowej, 1 kierowca, 1 sprzątająca/prac. gosp., 1 kierownik.

5. Dom Pomocy Społecznej - dla 17 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym 
stopniu oraz współistniejącymi sprzężeniami takimi jak: epilepsja, niedowład kończyn dolnych, zespół 
Downa, nadciśnienie tętnicze itp. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 
dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.  Pobyt w placówce jest odpłatny według 
zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych do tej ustawy. DPS 
funkcjonował  w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane przez zespół 
terapeutyczno- opiekuńczy i pracowników pierwszego kontaktu oraz jeżeli było to możliwe przez 
mieszkańców.
Dom w 2015 roku aby realizować swoje działania zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 11,75 w tym : 
1 psycholog, 3 terapeutów/opiekunów, 6 opiekunów, 1 prac. socjalny, 2 opiekunów i 1 Dyrektor.

6. Mieszkanie Chronione dla 3 osób opuszczających placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub rodzinę 
zastępczą.
Mieszkanie jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane pod opieką 
specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia  oraz integracji ze społeczeństwem - do czasu 
uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania. 
W mieszkaniu działał zespół terapeutyczno - diagnostyczny mający za zadanie zapewnienie wsparcia i 
prawidłowego funkcjonowania w mieszkaniu. 

7. Mieszkanie Chronione dla 5 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszkałe kobiety pod 
opieką specjalistów przygotowywane są do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 

8. W 2015 roku otworzyliśmy Mieszkanie Chronione dla 3 mężczyzn z niepełnosprawnością 
intelektualną. Podobnie jak kobiety pod okiem specjalistów nabywają umiejętności : prowadzenia 
gospodarstwa domowego, radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, organizowania sobie czasu 
wolnego, dbania o swój stan zdrowia oraz umiejętności psychospołeczne.

W 2015 roku realizowaliśmy projekty m.in.
1. PFRON- zadania zlecone 
     liczba objętych wsparciem 20 dzieci.
2. Urząd Miasta Tarnowa - "Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym 
porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi"  objęto 25 dzieci
3. Urząd Marszałkowski w Krakowie 
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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)

97

0

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

   - " Wyjdźmy z domu, poznajmy naszą Ojczyznę" - V edycja
   - " Radość bycia razem" III edycja
   - " Integracja z teatrem - aktywizacja społeczno - kulturalna osób niepełnosprawnych intelektualnie"
4. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
    - "Potencjał ludzki - kapitał społeczny osób niepełnosprawnych intelektualnie" - objętych wsparciem 
20 osób

WYDARZENIA:
- Wyjazdowe posiedzenie Radnych z Komisji Rodziny Rady Miasta Tarnowa w WTZ z udziałem Zastępcy 
Prezydenta Tarnowa - luty 2015
- Otwarcie Mieszkania Chronionego dla mężczyzn - sierpień 2015
- spotkanie wigilijne - grudzień 2015

NAGRODY:
- nagroda w konkursie " Najlepsze praktyki we wspieraniu rodziców dzieci z niepełnosprawnością" za 
projekt " Matka niepełnosprawnego dziecka - chce pracować"
- "Kryształy Soli" - dla najlepszej organizacji pozarządowej Małopolski w kategorii: Polityka społeczna, 
zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - przyznana przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego
-

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PUNKT Wczesnej 
Interwencji - 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
W 2015 roku środki na 
funkcjonowanie NZOZ – 
PWI pochodziły z 
realizacji umowy z NFZ 
na:
a.  rehabilitację 
leczniczą – rehabilitację 
dzieci z zaburzeniami 

86.90.E

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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wieku rozwojowego     
w ośrodku/ oddziale 
dziennym,
b. z poradni dla osób z 
autyzmem dziecięcym, 
c. z poradni 
logopedycznej
Kontrakt z Funduszem 
zawarty na rok 2015 
umożliwił szeroko 
rozumianą rehabilitację 
pacjentów w wieku od 
0 do 18 roku życia. 
Organizacja rehabilitacji 
opierała się na zasadzie 
osobodnia. Pacjenci w 
zależności od wieku 
uczestniczyli w terapii u 
minimum dwóch lub 
trzech specjalistów. 
W 2015 zatrudnionych 
było w przeliczeniu na 
pełne etaty 3,35 w tym 
: 2 rehabilitantów, 1 
logopeda, 1 
neurologopeda, 1 
lekarz psychiatra oraz 6 
osób na umowę zleceni 
i 3 osoby na 
kontraktach.
W ramach umowy 
wieloletniej z PFRON 
realizowany był projekt 
"Wielospecjalistyczna, 
kompleksowa pomoc 
osobie 
niepełnosprawnej - 
szansą na rozwój i 
zwiększenie 
samodzielności" Projekt 
polegał na 
kompleksowym i 
ciągłym wsparciu 
terapeutycznym 25 
osób (dzieci i 
młodzieży) z 
niepełnosprawnością z 
terenu M.Tarnowa i 
powiatu tarnowskiego. 
Od wielu lat 
realizujemy projekt 
wspófinansowany przez 
Gminę Miasta Tarnowa 
pn. Rehabilitacja oraz 
aktywizacja społeczna 
dzieci i młodzieży z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym i innymi 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi"
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dom Pomocy 
Społecznej - dla 17 osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnym 
stopniu oraz 
współistniejącymi 
sprzężeniami takimi jak: 
epilepsja, niedowład 
kończyn dolnych, 
zespół Downa, 
nadciśnienie tętnicze 
itp. Działa zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 
2004r.o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 
2009 r. nr 175, poz. 
1362, z późn. zm.)  oraz 
rozporządzeniem 
Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 23 
sierpnia 2012r. w 
sprawie domów 
pomocy społecznej.  
Pobyt w placówce jest 
odpłatny według zasad 
określonych w ustawie 
o pomocy społecznej i 
przepisach 
wykonawczych do tej 
ustawy. DPS 
funkcjonował  w 
oparciu o indywidualne 
plany wsparcia 
mieszkańca 
opracowane przez 
zespół terapeutyczno- 
opiekuńczy i 
pracowników 
pierwszego kontaktu 
oraz jeżeli było to 
możliwe przez 
mieszkańców.
Dom w 2015 roku aby 
realizować swoje 
działania zatrudniał w 
przeliczeniu na pełne 
etaty 11,75 w tym : 1 
psycholog, 3 
terapeutów/opiekunów
, 6 opiekunów, 1 prac. 
socjalny, 2 opiekunów i 
1 Dyrektor.

87.10.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Warsztat Terapii 
Zajęciowej- – działa od 
1999 roku dla  35 osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Jest 
Placówką pobytu 
dziennego czynną od 
6,00- 16,00.

88.10.Z

Druk: MPiPS 6



Terapia zajęciowa w 
zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej 
odbywa się w 
pięcioosobowych 
grupach, w 7  
pracowniach 
terapeutycznych, 
zgodnie z Planem 
Działalności Warsztatu i 
programem 
poszczególnych 
pracowni oraz z 
Programem Aktywizacji 
Zawodowej. 
 Każdy z uczestników 
realizuje indywidualny 
program rehabilitacji i 
terapii, który jest 
tworzony i 
weryfikowany na 
podstawie 
zgromadzonych 
dokumentów, wywiadu 
środowiskowego, 
obserwacji, działań i 
zachowań w 
Warsztacie. Uczestnik 
poddawany jest 
punktowej oceny. 
Podstawową formą 
przygotowania 
zawodowego jest 
uczenie wykonywania 
prostych lub 
specjalistycznych 
czynności, które mogą 
stanowić zakres 
obowiązków przyszłego 
pracownika oraz 
kształtowanie 
uniwersalnych 
umiejętności takich jak 
wytrwałość, 
dokładność. Każdy 
uczestnik WTZ w ciągu 
roku korzystał z 
rehabilitacji ruchowej 
oraz wsparcia 
psychologicznego. Miał 
możliwość rozwijania 
własnych 
zainteresowań. W ciągu 
całego roku uczestnicy 
brali udział w 
wystawach, imprezach 
kulturalnych, wyjściach 
edukacyjnych, 
wycieczkach, festynach, 
balach i plenerach. 
Zatrudniona kadra to w 
przeliczeniu na pełne 
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2015 roku Warsztat 
Terapii Zajęciowej 
prowadził sprzedaż 
produktów 
wykonanych przez 
uczestników w ramach 
realizowanego 
programu terapii. 
Uzyskano kwotę 
9785,45 zł. Środki te 
zostały przeznaczone 
na aktywizację 
społeczną uczestników. 
Zorganizowano wyjazdy 
na: XIII Festiwal 
Piosenki i Form 
Twórczych Osób 
Niepełnosprawnych w 
Podolanach,  
Małopolskie Mityngi i 
Turnieje Olimpiad 
Specjalnych w 
Krakowie, Małopolskie 
Dni Osób 
Niepełnosprawnych w 
Krakowie, Spartakiadę 
w Stróżach, 
Międzynarodowe 
Spotkania z Twórczym 
Życiem Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Świat 
Mało Znany” w 
Gdańsku, Krakowskie 
Spotkania Artystyczne 
GAUDIUM w Krakowie, 
V Małopolska 
Olimpiadę Umiejętności 
Zawodowych Osób 
Niepełnosprawnych w 
Poroninie, Przegląd 
Poezji, Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej „Pod 
Skrzydłami Orła” w 
Nowym Sączu oraz 
udział w rajdach, 
spotkanie opłatkowe.

47.99.Z

etaty 11,5 w tym 1 
psycholog, 1 
rehabilitant, 7 
instruktorów terapii 
zajęciowej, 1 kierowca, 
1 sprzątająca/prac. 
gosp., 1 k
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przeprowadzenie 
badań 
psychologicznych i 
wydawanie opinii. 
Uzyskana kwota to 
1795,00. Opłacono 
czynsz za budynek w 
którym znajduje sie 
Punkt Wczesnej 
Interwencjii , gdzie  
przeprowadzono 
badania osób 
niepełnosprawnych lub 
zagrożonych . 
niepełnosprawnością, 
które potrzebują 
stymulacji rozwoju oraz 
specjalistycznej terapii 
a ich rodzice otrzymują 
wparcie i wskazówki do 
właściwego 
postępowania z 
dzieckiem. Placówka 
zatrudnia specjalistów 
na umowy o pracę i 
umowy cywilno- 
prawne. Zatrudniony 
personel to : lekarz 
neurolog 
dziecięcy/pediatra, 
lekarz psychiatra 
dziecięcy, 
psychologowie, 
neurologopedzi , 
logopedzi , rehabilitanci 
i pedagodzy.

85.59.B

Druk: MPiPS 9



działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dowóz uczestników 
samochodem 
Stowarzyszenia  na  na 
zajęcia terapeutyczne 
realizowanego projektu 
 przez Spółdzielnie 
socjalną Dobrodziej  
Koła. opłata 
uczestników wycieczki . 
Wkład własny. 
Uzyskana kwota  z tego 
tytuły w wysokości 5 
191,52.  zł została 
przeznaczone na 
archiwizacje 
dokumentów PSOUU 
oraz zakup materiałów 
biurowych. 
W 2015 w ramach 
realizowanych działań 
ze środków PFRON 
będących w dyspozycji 
Województwa 
Małopolskiego część 
wkładu własnego 
stanowiły opłaty 
uczestników zadań. W 
ramach realizacji 
projektu „Wyjdźmy z 
domu, poznajmy Naszą 
Ojczyznę – V edycja” z 
opłat uzyskano kwotę  
4 500 zł, która została 
przeznaczone na 
pokrycie kosztów 
wyżywienia podczas 
wyjazdu na Górny 
Śląsk. W ramach 
realizacji projektu 
„Radość bycia razem – 
III edycja” z opłat 
uzyskano 900 zł. Kwota 
ta została przeznaczona 
na pokrycie kosztów 
dowozu osób 
niepełnosprawnych i 
poczęstunku podczas 
zorganizowanej zabawy 
integracyjnej.

49.39.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 10



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,221,998.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 562,463.81 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22,171.97 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 36.54 zł

e) Pozostałe przychody 2,637,326.64 zł

0.00 zł

1,340,508.34 zł

1,284,606.66 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22,699.90 zł

6,164.90 zł

16,535.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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 15,632.73 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,625,115.00 zł

Druk: MPiPS 11
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2.4. Z innych źródeł 558,551.33 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 -2,538,080.04 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 15,632.73 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: 3,184,480.39 zł 15,632.73 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

3,100,543.85 zł 15,632.73 zł

22,171.97 zł 0.00 zł

0.00 zł

3.02 zł

61,761.55 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 wynagrodzenia osobowe oraz ubezpieczenia społeczne 2,522.55 zł

2 szkolenia pracowników i delegacje służbowe 1,363.02 zł

3 zakup materiałów i wyposażenia 2,517.85 zł

4 usługi obce oraz inne  opłaty i składki 9,229.31 zł

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

0.00 zł

240.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

52.0 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)

46.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,819,117.64 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,610,807.99 zł

1,431,540.99 zł

- nagrody

- premie

19,747.00 zł

159,520.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 208,309.65 zł

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

1,819,117.64 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,819,117.64 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

5.00 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

5.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

0.00 osób
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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)

9,882.98 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)

2,915.25 zł

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

11,007.75 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

11,007.75 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

0.00 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)

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

organizacji

Lucyna Cichoń- Przewodnicząca 
Zarządu Koła                22.06.16r.
Monika Ciurej - Główny Księgowy Data wypełnienia sprawozdania

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 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Biuro kontroli 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów 1

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tarnów 1

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