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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina HACZÓW

Powiat BRZOZOWSKI

Ulica Nr domu 902 Nr lokalu 

Miejscowość HACZÓW Kod pocztowy 36-213 Poczta HACZÓW Nr telefonu 13-439-17-87

Nr faksu 13-439-17-87 E-mail 
zk.haczow@psouu.org.pl

Strona www www.wtzhaczow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-10-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18062465000000 6. Numer KRS 0000367599

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

Urszula Madej Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Zuzanna Florko Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Teresa Szczepanik Skarbnik Zarządu Koła TAK

Bogumiła Głuszyk Sekretarz Zarządu Koła TAK

Krystyna Szafran Członek Zarządu Koła 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

Tomasz Półchłopek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiesława Tabisz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Kuliga Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia według art. 4 Statutu 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie dwóch placówek: Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Haczowie i  Dziennego Centrum Aktywności w Haczowie i w Besku.
2. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Zapewnienie lepszego dostępu do szeroko rozumianej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz ich udziału w kulturze, rekreacji i integracji z 
otwartym środowiskiem. 
4. Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok 
normalnego życia, korzystania przez nich z infrastruktury i różnorodnych 
form życia społecznego.
5. Udzielanie wsparcia członkom Koła i  podopiecznym prowadzonych 
placówek.
6. Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kościołem 
Katolickim, Urzędem Gminy  i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
7. Utrzymywanie współpracy z zaprzyjaźnionymi Kołami PSONI, władzami 
lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami i instytucjami 
zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych w celu lepszego 
zaspokojenia ich potrzeb.  
8. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 
9. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej prowadzonych 
przez Stowarzyszenie placówek (aukcje, kiermasze, wystawy)  mogących 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołow  Haczowie prowadzi dwie placówki: Warsztat 
Terapii Zajęciowej i Dzienne Centrum Aktywności. WTZ działa w Haczowie, DCA w Haczowie oraz w Besku.
Podstawą prawną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie jest:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej współfinansowany jest w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu powiatowego. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji 
w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do 
swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w 
porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Z uwagi  na  to, że  WTZ w Haczowie obejmuje 
wsparciem uczestników z 3 powiatów obowiązek dofinansowania kosztów bieżącej działalności WTZ w Haczowie przejmuje 
powiat brzozowski, na terenie którego Warsztat działa w porozumieniu z powiatem krośnieńskim i sanockim.
Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest szeroko pojęta rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca 
do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, ich samodzielności, w tym zawodowej, poprawy zaradności osobistej, 
sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego. Terapia prowadzona w Warsztacie 
realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji każdego uczestnika. W warsztacie działa Rada 
Programowa złożona z kierownika WTZ, instruktorów, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, fizjoterapeuty i psychologa. Rada 
dokonuje okresowej oraz nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 
uczestników, zajmuje też stanowisko w zakresie osiągniętych postępów. 
Liczba uczestników Warsztatu w 2018 roku wynosiła 45 osób. Na dzień 31.12.2018 r.  było to 20 kobiet i 25 mężczyzn. 
Uczestnikami WTZ w Haczowie są osoby zamieszkujące 3 powiaty: brzozowski (26 osób), krośnieński (13 osób) i sanocki (6 
osób).
Zajęcia odbywają się w ośmiu pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa 
domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczej. Poza zajęciami na poszczególnych pracowniach WTZ 
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prowadzi też codzienną rehabilitację ruchową w systemie grupowym i indywidualnym, organizuje wyjazdy,  imprezy 
integracyjne i okolicznościowe, uczestnicy biorą udział  w kiermaszach  i wystawach. 
W ciągu 2018 roku WTZ opuściło 6 osób, 3 zostało skierowanych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 2 osoby zmarły, 
1 opuściła WTZ na własną prośbę. 
Przez cały 2018 r. 5 podopiecznych WTZ brało udział w projekcie „Treningu mieszkaniowego” organizowanego przez PSONI 
Koło w Rymanowie. 
Ważniejsze imprezy  w 2018 roku z udziałem podopiecznych WTZ to:
-  Bal Charytatywny organizowany przez firmę Nowy Styl 13.01.2018 r. w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie,
- Zabawa Karnawałowo- Walentynkowa i Spotkanie Rodzin – 13.02.2018 w DPS nr 2 w Krośnie. 
- Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie
- III Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – Sanok – 26.04.2018 r.
- Obchody Dnia Godności Osób z Niepełną Sprawnością – pod hasłem „Szczęście jest we mnie” organizowane przez WTZ Stara 
Wieś w Brzozowskim Domu Kultury – 17.05.2018 r.
-  Trzydniowa wycieczka do Wrocławia – 13-15.06.2018 r.,
- Jubileusz 25-lecia DPS nr 1 w Krośnie – 27.06.2018 r.,
- Piknik Wędkarski zorganizowany przez ŚDS w Izdebkach, 
- XIII Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy „Pożegnanie lata”  w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu,
- Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – Rzeszów – 06.09.2018 r.,
- VIII Turniej Tenisa Stołowego w DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu – 25.10.2018 r.,
-  Zabawa Andrzejkowa organizowana przez WTZ Krosno dla uczestników WTZ z Haczowa, Krosna, Rymanowa i Starej Wsi – 
22.11.2018 r.,
- „Magiczne Andrzejki” w DPS nr 1 w Krośnie – 27.11.2018 r.,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez WTZ w Krośnie – 03.12.2018 r.,
- wyjazd do kina,
- spotkanie wigilijne 14.12.2018 r.  

Dzienne Centrum Aktywności działa od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie w Haczowie oraz w placówce zamiejscowej 
w Besku po 8 godzin. 
DCA w Haczowie działa na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Obejmuje działania z zakresu wczesnej, 
kompleksowej, skoordynowanej i wielospecjalistycznej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub 
niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. PSONI Koło w Haczowie jest świadczeniodawcą w rodzaju rehabilitacja lecznicza i 
zakresie – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.
Dzienne Centrum Aktywności prowadzi rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, terapię psychologiczną i logopedyczną. 
Kryterium kwalifikacji do placówki są skierowania od lekarzy specjalistów. Czas trwania rehabilitacji zależy od typu schorzenia, 
jego intensywności, postępów  w leczeniu i możliwości układu nerwowego dziecka.
Podstawą prawną działalności Dziennego Centrum Aktywności jest m.in:
• ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
• rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące prowadzonej działalności. 
Dzienne Centrum Aktywności w placówce zamiejscowej realizuje projekt pod tytułem „Prowadzenie kompleksowej i ciągłej 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności w Besku ” w ramach zlecenia realizacji zadań przez 
PFRON. Projekt 
w 2018 obejmował rehabilitację osób niepełnosprawnych w  ramach konkursu nr 2/2016 – „Kurs na samodzielność – 
zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym ”. W 2018 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek o 
dofinansowanie projektu na kolejne 3 lata poczynając od 01.04.2019 w ramach konkursu PFRON – nr 1/2018 pn. „Szansa – 
Rozwój - Niezależność”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został przeznaczony do dofinansowania. 
Działania projektu ukierunkowane były na rozwój psychoruchowy, poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego, 
zapobieganie utrwalaniu się skutków niepełnosprawności oraz szeroko pojętą profilaktykę w celu zwiększenia sprawności 
funkcjonalnej i psychicznej beneficjentów, pozwalającej na prowadzenie w miarę możliwości samodzielnego życia oraz nabycie 
umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pełnienia ról społecznych i aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym zgodnie z celem projektu. 
W ramach projektu realizowana była terapia zajęciowa grupowa, trening ekonomiczny, terapia psychologiczna, terapia 
logopedyczna, fizjoterapia indywidualna, trening kompetencji społecznych, terapia pedagogiczna i nauka prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Wszystkie zadania realizowano na podstawie Indywidualnych Planów Działań opracowanych dla 
każdego beneficjenta na początku realizacji projektu, a terapeuci pracowali nad poprawą zaburzonych funkcji. Wszystkie formy 
realizowano przez 12 miesięcy według harmonogramu. 
Wszystkie prowadzone zajęcia ujmowane są w elektronicznym systemie ewidencji godzin wsparcia wymaganej przez PFRON.
Beneficjentami projektu  w założeniu jest 20 osób niepełnosprawnych. Kryterium udziału beneficjentów w projekcie 
realizowanym w Besku w ramach umowy z PFRON-em jest: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne 
(orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich.
Ocena jakości realizacji projektu, w stosunku do wcześniejszych założeń przeprowadzana jest w oparciu o wskaźniki nakładu, 
produktu i rezultatu. Konstrukcje wskaźników oraz ich wartości określone są w umowie z PFRON na podstawie założeń i 
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budżetu projektu. 
Podstawą prawną realizacji projektu w ramach zlecenia realizacji zadań przez PFRON jest:
• ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie d dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wymienione wyżej zadania w placówkach Koła PSONI w Haczowie  wykonywane były przez cały 2018 rok poprzez pracę 
indywidualną i zespołową wszystkich specjalistów oraz współpracę z innymi instytucjami o charakterze zdrowotnym, 
oświatowym i pomocy społecznej. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie w celu lepszej realizacji 
działalności statutowej występuje z wnioskami o dodatkowe środki finansowe. W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowania ze 
środków PFRON na organizację trzydniowej wycieczki do Wrocławia za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Brzozowie i Krośnie  w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych.
W  ramach tego samego dofinansowania w listopadzie 2018 r. PSONI złożyło wnioski do PCPR w Brzozowie i w Krośnie o 
dofinansowanie trzydniowej wycieczki do Krynicy w roku 2019. 
W partnerstwie z Gminą Haczów i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku, Stowarzyszenie złożyło wniosek o powierzenie 
grantu na organizację imprezy plenerowej w 2019 r. pod nazwą „Rodzinny piknik promocji zdrowia – Biegaj i baw się” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek został złożony do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G. W ramach imprezy 
plenerowej planowana jest organizacja Jubileuszu 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej, „Biegi Niepodległości” oraz impreza 
rekreacyjno-rozrywkowa „Wianki nad Wisłokiem”. 
Wniosek uzyskał pozytywną  ocenę i został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Brzozowska” oraz przekazany 
do dalszej weryfikacji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

Ze względu na potrzebę zwiększenia funkcjonalności i poprawy standardu użytkowania budynku WTZ, Zarząd Koła czynił 
starania o rozbudowę budynku. W efekcie tych starań w 2018 r. Gmina Haczów – jako właściciel budynku użytkowanego przez 
Stowarzyszenie złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wniosek o  dofinansowanie robót budowlanych 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego. Wniosek jest szansą na poprawę warunków technicznych i 
lokalowych prowadzonej rehabilitacji. Powierzchnia budynku jest niewystarczająca do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
prowadzenia rehabilitacji. W planie rozbudowy znajdują się nowe pomieszczenia, zmiana układu tych istniejących i 
przystosowanie ich do celów użytkowych. Dzięki realizacji zadania osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z większych 
pracowni, dodatkowej łazienki przystosowanej do ich potrzeb oraz większej sali rehabilitacyjnej. Powiększenie metrażu 
poszczególnych pracowni pozwoli w przyszłym okresie na dodatkowe wyposażenie pracowni w sprzęt do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej co poprawi jej jakość i efektywność.

W 2018 roku PSONI Koło w Haczowie podpisało też umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Rewitalizacja budynku 
administracyjnego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Besku celem utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla seniorów i 
osób niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest ograniczenie występujących problemów społecznych obszaru rewitalizacji gminy Besko, poprzez 
stworzenie infrastruktury pomocy społecznej, służącej realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Realizacji celu głównego sprzyjać będzie realizacja celów szczegółowych: 
- zorganizowanie form opieki dla osób przewlekle lub ciężko chorych (w tym starszych) i niepełnosprawnych; 
- rozwinięcie infrastruktury społecznej; 
- dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych; 
- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego grupy osób niepełnosprawnych i starszych; 
- zwiększenie uczestnictwa seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu publicznym; 
- kompleksowa pomoc społeczna oparta o indywidualny plan działania;  
- poprawa życia mieszkańców obszaru gminy Besko, poprzez dostosowanie pomocy społecznej do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych.
Na koniec 2018 r. wniosek pozostawał w trakcie rozpatrywania

Znaczącą formą  działalności Stowarzyszenia jest też promocja całego Koła oraz prowadzonych placówek, co pozytywnie 
wpływa na świadomość społeczną i postrzeganie osób dotkniętych niepełnosprawnością. W 2018 roku miało miejsce szereg 
działań promocyjnych z udziałem naszych podopiecznych. Na uwagę zasługuje tu udział w kiermaszach i wystawach  gdzie 
prezentowane są corocznie prace naszych podopiecznych. Oprócz aspektu promocyjnego wystawy i konkursy są 
propagowaniem tradycji i folkloru, okazją do indywidualnej działalności artystycznej. Uczestnicy WTZ brali udział m.in. w XVI 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PFRON „Sztuka  Osób Niepełnosprawnych” pt. „Niepodległa bez barier od morza 
do Tatr”.
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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)

101

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Działania promocyjne Stowarzyszenia to też artykuły ukazujące się na lokalnych stronach internetowych przedstawiające nasze 
sukcesy i codzienną działalność placówek, jak również wyjazdowe formy terapii. Dzięki takim działaniom osoby z zewnątrz 
dowiadują się o istnieniu Stowarzyszenia oraz o charakterze naszej działalności.
Promocja naszych placówek oraz współpraca z różnymi instytucjami  procentuje zaangażowaniem tych instytucji oraz osób z 
nimi związanych w naszą działalność, poprzez przekazywanie darowizn, 1% podatku, czy inne bezpłatne usługi wspomagające 
naszą działalność. 

Ważnym aspektem działalności Koła, przynoszącym wymierne korzyści jest udział przedstawicieli Stowarzyszenia w szkoleniach, 
konferencjach, sympozjach i spotkaniach dotyczących ogólnie pojętej pomocy społecznej, uroczystościach jubileuszowych 
zaprzyjaźnionych placówek czy otwarciach nowych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.  
WTZ w Haczowie jest członkiem Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym 
dla WTZ, a Kierownik uczestniczy w spotkaniach sieciujących. Jest również członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Brzozowskim.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Działalność Stowarzyszenia jako całości. 
Występowanie z wnioskami o środki finansowe 
na zadania zlecone oraz inne działania poza stałą 
działalnością placówek. Dbanie o godność osób 
niepełnosprawnych, ich uczestnictwo w życiu 
społecznym na równych prawach, dbanie o ich 
stan zdrowia, poradnictwo dla rodziców. 
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia 
warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka.

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
niepełnosprawnych. Prowadzenie dwóch 
placówek - Warsztatu Terapii Zajęciowej i 
Dziennego Centrum Aktywności. Głównym 
celem działalności WTZ jest szeroko pojęta 
rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca 
do wszechstronnego rozwoju osób 
niepełnosprawnych, ich samodzielności, w tym 
zawodowej, poprawy zaradności osobistej, 
sprawności psychofizycznych oraz 
przystosowania i funkcjonowania społecznego. 
DCA w Haczowie obejmuje rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku rozwojowego. DCA w 
placówce zamiejscowej w Besku prowadzi 
kompleksową rehabilitację dorosłych osób 
niepełnosprawnych.

88.10.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Opieka dzienna nad dziećmi. Rehabilitacja w 
Dziennym Centrum Aktywności dla dzieci z 
zaburzeniami wieku rozwojowego. DCA w 
Haczowie obejmuje działania z zakresu 
wczesnej, kompleksowej i skoordynowanej i 
wielospecjalistycznej pomocy dziecku 
zagrożonemu niepełnosprawnością lub 
niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. 
Dzieciom, które wykazują tylko niewielkie 
zaburzenia i opóźnienia rozwojowe lub 
nieharmonijny rozwój, wczesna pomoc placówki 
daje szansę na całkowite wyrównanie zaburzeń 
w krótkim czasie. Z kolei u dzieci, których rozwój 
jest poważniej zaburzony działalność DCA 
pozwala na zapobieganie pogarszaniu się stanu i 
utrwalaniu negatywnych skutków zaniedbań.

88.91.Z 0,00 zł
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w 
tym:

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 346 535,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 346 535,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

212 742,60 zł

0,00 zł

1 002 639,53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28 821,28 zł

2 268,00 zł

19 435,48 zł

7 117,80 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 399,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 215 382,13 zł
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w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 96 933,06 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 814,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 53 934,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 319 720,81 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 319 720,81 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

0,00 złg) z działalności gospodarczej

0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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.

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 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)

33 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. 0,50 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)

22,25 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2.1. Organizacja posiada członków

40 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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 926 404,87 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

865 094,34 zł

770 025,42 zł

- nagrody

- premie

44 699,00 zł

50 369,92 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 61 310,53 zł

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

926 404,87 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 926 404,87 zł

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

0,00 zł

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

77 200,41 zł

2 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

1 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

Druk: NIW-CRSO 11



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

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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)

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

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 003,00 zł

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

1 Prowadzenie kompleksowej i 
ciągłej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
Dziennym Centrum 
Aktywności w Besku

Zwiększenie sprawności 
funkcjonalnej i psychicznej osób 
niepełnosprawnych 
pozwalającej na prowadzenie w 
miarę możliwości 
samodzielnego życia oraz 
nabycie umiejętności i 
kompetencji społecznych 
niezbędnych do pełnienie ról 
społecznych i aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym

PFRON 255 822,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Urszula Madej - Przewodnicząca 
Zarządu Koła 

Teresa Szczepanik - Skarbnik Zarządu 
Koła

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2019-05-17
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