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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Wolbromiu 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj         Polska Województwo    Małopolskie Powiat              Olkuski 

Gmina   Wolbrom Ulica    Skalska Nr domu   22 Nr lokalu       - 

Miejscowość    Wolbrom Kod pocztowy   32-340 Poczta   Wolbrom Nr telefonu   (32) 647 28 80 

 Nr faksu   (32) 647 28 80 E-mail       zk@psoni-wolbrom.pl Strona www     www.psoni-wolbrom.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

18.02.2009 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

18.02.2009 r. 

5. Numer REGON 120865253 6. Numer KRS  0000323834 

za rok 2021 
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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 Marcinkowska Przewodnicząca Zarządu Koła 
 X tak         

Aneta Rzepka Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła 
 X tak         

Ewa Rosiek Sekretarz Zarządu Koła 
 X tak         

Gabriela Sorodnik Skarbnik Koła 
 X tak         

Ewa Kałwa Członek Zarządu Koła 
 X tak         

Zbysław Owczarski Członek Zarządu Koła 
 X 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 

Marzena Kościelniak 
Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej  X tak         

Grażyna Haberka Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
 X tak         

Agnieszka Nowak Członek Komisji Rewizyjnej 
 X tak         

Agnieszka Pasich Członek Komisji Rewizyjnej 
 X tak        

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

 
 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywanie 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) 

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

 
 
- tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz 
formach wsparcia, z których korzystają (art. 5 § 4 Statutu) 
 
 
- tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z 
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z 
zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w 
postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty (art. 5 § 6 Statutu) 
 
 
- prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie 
wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności 
rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei 
aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej 
społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we 
wszystkich formach (art. 5 § 7 Statutu) 
 
- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia  
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zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie 
mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w 
szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, pracowników ochrony 
zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, 
asystentów rodzin i osób niepełnosprawnych  oraz wolontariuszy (art. 5 § 15 
Statutu) 
 
- prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (art. 5 § 17 Statutu) 
 
- gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia (art. 5 § 19 Statutu) 
 
- inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (art. 
5 § 20 Statutu) 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

 
W ramach stałej działalności PSONI Koło w Wolbromiu prowadzi: 
- od 01.01.2002 r. Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu, spełniający zadania z zakresu wczesnej 
interwencji, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i 
głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 0-25 lat. W ramach OREW funkcjonuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz 
Zakład Leczniczy z Poradnią Psychologiczną, Logopedyczną dla Dzieci  i Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.  
- od 02.12.2002 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej spełniający zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i 
zawodowej, obejmujący wsparciem 40 uczestników w ramach 7 wyspecjalizowanych pracowni. 
- od 9.03.2015 r. Dzienne Centrum Aktywności w Wolbromiu (od 01.04.2021 r. z siedzibą w Kluczach), gdzie specjalistyczne wsparcie 
otrzymuje obecnie 16 osób niepełnosprawnych, które nie znalazły pomocy w innych placówkach lub pomoc ta  była niewystarczająca.  
- od 13.04.2017 r. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Lgocie Wolbromskiej – placówka dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które potrzebują wsparcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji 
psychologicznej, terapii komunikacji, rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej.  
W ramach działalności edukacyjnej i leczniczej stowarzyszenie wspiera ponad 1000 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin. 
- 27.02.2020 r. oddano do użytku budynek Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Placówka ma 
na celu zapewnienie wielospecjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju 
psychoruchowym i społecznym, a także opieki wytchnieniowej w ramach projektów: Placówka Wsparcia Dziennego "Otwarte drzwi" dla 
dzieci i młodzieży do 18 r.ż., w której przeprowadzane są bezpłatne zajęcia od poniedziałku do soboty oraz "Droga do samodzielności", 
którego celem  jest aktywizacja zawodowa i wsparcie w dążeniu do jak największej samodzielności dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami.  Dodatkowo część budynku została zaadaptowana na mieszkania chronione. 
W ramach działalności w/w placówek Stowarzyszenie organizuje okolicznościowe imprezy integracyjne (wigilie, śniadania wielkanocne, 
zabawy andrzejkowe, mikołajkowe czy karnawałowe), a także imprezy rekreacyjne, turystyczne, sportowe i artystyczne (pikniki, zajęcia 
w plenerze, konkursy plastyczne i spektakle). 
W ramach Stowarzyszenia, od 01.02.2006 r.,  funkcjonuje również Biuro Obsługi Placówek, do zadań którego należy obsługa księgowo-
rachunkowa, kadrowa i administracyjno-biurowa placówek. 
W marcu 2015 r. rozpoczęła także działalność Platforma Self-adwokatów – ruch dorosłych osób niepełnosprawnych, zdolnych do 
występowania we własnym imieniu, do reprezentowania swoich spraw, których w dążeniu do samodzielności wspierają terapeuci 
zatrudnieni w stowarzyszeniu. 
 
W roku 2021 stowarzyszenie realizowało następujące projekty: 
- Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom 
- Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
- Terapia poprzez twórczość w Dziennym Centrum Aktywności 
- Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności 
-  Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym 
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- Rehabilitacja 25 + 
- Zespół specjalistów wczesnej interwencji w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością 
- Placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży „Otwarte drzwi” 
- Droga do samodzielności 
- Obchody Jubileuszu 25-lecia Koła PSONI w Wolbromiu oraz otwarcie budynku CWITONIR 
- Remont pokrycia dachowego w budynku WTZ w Lgocie Wolbromskiej 
- W świecie muzyki – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej 
- Dziedzictwo kulturowe Małopolski na fotografiach osób niepełnosprawnych – zwiększenie dostępu kultury dla osób z 
niepełnosprawnościami 
- Kreatywnie patrzymy na świat 
- Utworzenie Zespołu Wczesnej Interwencji i udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z woj. małopolskiego 
 
Projekty integracyjne: 
- „Współistnienie czy Współdziałanie? Mądra integracja” - w partnerstwie z Zespołem Szkół w Wolbromiu . 
- „Inni - jednak tacy sami…” - z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu 
 
Projekt edukacyjny – „Terapia ręki dla każdego” 
 
Akcja ekologiczna - ”Zioła w każdej zagrodzie” 
 
W roku 2021 Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie, bezpłatnie dystrybuując żywność dla 
najuboższych rodzin swoich członków i podopiecznych. Zorganizowano IX Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych 
oraz IV Małopolski Konkurs Fotograficzny. 
 
Rok 2021 był dla PSONI Koło w Wolbromiu rokiem jubileuszowym. W uroczystych obchodach 25-lecia  Stowarzyszenia wzięli udział  
m.in. Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, Sekretarz Zarządu Głównego PSONI Pan Mariusz Bojarowski, Wojewoda Pan Łukasz 
Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz, a także przedstawiciele władz samorządowych i inni 
znamienici goście. Członkowie Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu zostali uhonorowani  Złotym Krzyżem Małopolski (p. Ewa Rosiek, p. 
Zbysław Owczarski) oraz medalem Fideliter et Constanter przyznawanym przez stowarzyszenie (p. Urszula Marcinkowska, Aneta 
Rzepka, Gabriela Sorodnik i Ewa Kałwa). 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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

Osoby fizyczne 1073 

 
Osoby  
prawne 

0 

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 

   X tak 

 

nie   
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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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 
nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 

opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z 0,00 zł 

2. 

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

88.10.Z 32 000,00 zł 

3. 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

86.90.E 37 561,61 zł 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
 

  X tak 

 
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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 

 
nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 
 
 

pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z 0,00 zł 

2. 

 
działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
 

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza 
siecią sklepową, straganami i targowiskami 

47.99.Z 0,00 zł 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
  

 
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 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. - - 

nie   

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. - - 

3. - - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

14 846 416,94 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 672 506,40 zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 162 134,39 zł 

c) przychody z działalności gospodarczej     0,00 zł 

d) przychody finansowe 31,04 zł 

e) pozostałe przychody 11 745,11 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 94 903,20 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 13 707 759,20 zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 2 521 062,96 zł 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 8 864 931,10 zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 2 321 765,14 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  103 202,30 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 10 722,40 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 83 742,53 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 6 307,19 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2 430,18 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00  zł 

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

0,00 zł 

g) z działalności gospodarczej 0,00  zł 

2.4. Z innych źródeł 

 
940 552,24 zł 

 

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 
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3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
pierwszy dzień roku sprawozdawczego 

213 903,86 zł 

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

136 466,51 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 

1. 
Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum 
Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach 

61 500,00 

2. 
„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” – wkład własny do projektu 
PFRON 

24 111,61 

3. 
Remont dachu w budynku WTZ – wkład własny do Programu PFRON 
„Wyrównywanie różnic między regionami III” Obszar F 

32 000,00 

4. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 6 950,00 

5. Wykonanie strony internetowej Stowarzyszenia 3 690,00 

6. Koszt kampanii informacyjnej 1% podatku 1 714,90 

7. 
Oznakowanie budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Kluczach 

6 500,00 

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 

1 nie dotyczy nie dotyczy  

  

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 14 794 567,68 zł 74 966,51 zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 14 612 546,51 zł 74 966,51 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 157 304,02 zł  0,00  zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   0,00  zł 0,00  zł      

d) koszty finansowe 0,00  zł 0,00  zł      

e) koszty administracyjne  0,00  zł 0,00  zł 

f) pozostałe koszty ogółem 24 717,15 zł 0,00  zł 

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

1 714,90  zł 1 714,90  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 59 959,89 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 830,37  zł 
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5.3. Wynik działalności gospodarczej nie dotyczy    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego nie dotyczy    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) 
 

 

X   z podatku dochodowego od osób prawnych  -   10 581 zł 

X   z podatku od nieruchomości 

 

 
X  z opłaty skarbowej 

z opłat sądowych
 

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________ 
 
 

 nie korzystała 

 

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. 

 

 
  X nie 
 
 

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
 

 
 
 

 

   

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

nie  korzystała  

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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) 

                                                                                         
175 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) 

153,47 etatu 

1.3. 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) 

   
98 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 

  X tak 

 

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

                                             88 osób fizycznych 

                                                 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) 

 

 
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) 

2  osoby 

w 
tym: 

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

2 osoby 

b) inne osoby 0 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) 

5 osób 

w 
tym: 
 

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

5 osób 

b) inne osoby 0 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) 

0 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

nie   

tak   

nie   
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 
9 923 688,04 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 8 883 315,00 zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 7 824 826,00 zł 

– nagrody 82 210,00 zł 

– premie 838 219,65 zł 

– inne świadczenia  138 059,35 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 040 373,04 zł 

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

9 923 688,04 zł 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9 923 688,04 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)   

5 114,82 zł 

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 

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 

15 205,00 zł 
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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) 

Członkowie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają 
wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.  

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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 

X   tak 

 

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 dotacji 

1 

Dowóz dzieci 
upośledzonych 
umysłowo do OREW w 
Wolbromiu w ramach 
obowiązku szkolnego w 
roku 2021 

Zapewnienie dowozu wychowankom 
OREW jako zadanie własne gminy 
wynikające z ustawy o systemie 
oświaty dot. dowozu dzieci do 
placówki oświatowej, w której 
realizują obowiązek szkolny 

Gmina Wolbrom 70 000,00 zł 

2 
„Droga do 
samodzielności” 

Wzrost integracji oraz aktywności 
zawodowej i społecznej  osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
oraz wsparcie ich najbliższego 
otoczenia poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia 

Środki UE (RPO 
Województwa 
Małopolskiego) 

593 870,65 zł 

3 

Placówka Wsparcia 

Dziennego Dzieci i 

Młodzieży "Otwarte 

drzwi" 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie 
niezależnego życia w środowisku 
lokalnym; zagwarantowanie 
stymulacji ich wszechstronnego 
rozwoju, a także wdrażanie do 
prawidłowego pełnieni ról 
społecznych, stwarzanie rodzicom 
możliwości zwiększenia swoich 
umiejętności wychowawczych 

Środki UE (RPO 
Województwa 
Małopolskiego 

721 432,57 zł 

4 

"Zespół specjalistów 
wczesnej interwencji w 
interwencji dla rodzin z 
dzieckiem 
niepełnosprawnym lub 
zagrożonym 
niepełnosprawnością" 

Moduł I - badania prenatalne kobiet 
do 35 r.ż. Moduł II -  świadczenia dla 
dzieci od 0 do 7 r.ż. z zakresu: 
rehabilitacji medycznej, neurologii, 
psychiatrii, pediatrii, fizjoterapii, 
psychologii lub psychoterapii, 
neurologopedii/logopedii, pedagogiki 
specjalnej (tyflopedagog, 
surdopedagog, oligofrenopedagog), 
masażu metodą Shantala, terapeutii 
SI, terapii EEG Biofeedback. 

Środki UE (RPO 
Województwa 
Małopolskiego) 

1 011 908,38 zł 

nie   

nie   
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5 

„Obchody Jubileuszu 25-
lecia Koła PSONI w 
Wolbromiu oraz 
otwarcie budynku 
Centrum Wsparcia i 
Terapii Osób 
Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Kluczach” 

Organizacja dwóch wydarzeń 
związanych z obchodami Jubileuszu 
25-lecia istnienia Koła oraz otwarcia 
budynku nowej placówki – CWITONIR 
w Kluczach  

Województwo 
Małopolskie 

10 000,00 zł 

6 

„W świecie muzyki” – 
wyrównywanie szans 
osób niepełnosprawnych 
w dostępie do różnych 
form rehabilitacji 
społecznej i zawodowej 

Nabywanie umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych oraz 
promowanie ich aktywności. 

Województwo 
Małopolskie 

10 185,00 zł 

7 

„Dziedzictwo kulturowe 
Małopolski na 
fotografiach osób 
niepełnosprawnych”- 
zwiększenie dostępności 
kultury dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Aktywizacja środowiska osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
zwiększenie dostępności do kultury 
dla osób z niepełnosprawnościami 
zamieszkujących w woj. małopolskim 

Województwo 
Małopolskie 

7 750,00 zł 

8 

„Utworzenie Zespołu 
Wczesnej Interwencji i 
udzielanie 
kompleksowego 
wsparcia rodzinom z woj. 
małopolskiego” 

Wielospecjalistyczne wsparcie w 
zakresie diagnozy i rehabilitacji 
małego dziecka o zaburzonym 
rozwoju psychomotorycznym oraz 
jego rodziny 

Województwo 
Małopolskie  

7 360,00 zł 

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

X  tak 

 
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 dotacji 

1 

„Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
OREW Wolbrom” 
(konkurs 4/2017) 

Realizacja działań skierowanych do 
osób niepełnosprawnych – 
wychowanków OREW, obejmujących: 
nabycie, poprawę i podtrzymywanie 
umiejętności z zakresu kompetencji 
społecznych  i życiowych niezbędnych 
do samodzielnego funkcjonowania 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

54 363,70 zł 

nie   
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2 

„Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych”  
(Konkurs 1/2020) 

Oddziaływanie na stan psychofizyczny 
beneficjentów by eliminować lub 
zminimalizować skutki ograniczeń, 
wynikających z niepełnosprawności, 
poszerzać możliwości rozwojowe, 
poprawiać samopoczucie, 
świadomość, chęć i aktywność w 
procesie usamodzielniania zarówno w 
czynnościach samoobsługowych oraz 
w życiu społecznym. 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

271 731,37 zł 

3 
Terapia poprzez 
twórczość w Dziennym 
Centrum Aktywności” 

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych – uczestników 
DCA, podnoszenie jakości ich życia  
poprzez zapewnienie kompleksowego 
wsparcia terapeutycznego. 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

137 413,83 zł 

4 
„Terapia zajęciowa w 
Dziennym Centrum 
Aktywności” 

Rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
należytego funkcjonowania w 
codziennym życiu i w społeczeństwie. 
Realizacja projektu przyczyni się do 
wspomagania rozwoju 
psychoruchowego, społecznego, 
emocjonalnego oraz poprawy 
sprawności ruchowej. 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

302 082,36 zł 

5 

Rehabilitacja poprzez 
zastosowanie różnych 
form wsparcia w Zespole 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym 

Zwiększenie dostępu osób 
niepełnosprawnych do rehabilitacji 
poprzez organizację zajęć 
aktywizujących wiele sfer 
psychofizycznych. 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

109 718,25 zł 

6 Rehabilitacja 25 PLUS 

Wypracowanie rozwiązań 
dotyczących zapewnienia wsparcia w 
utrzymaniu samodzielności i 
niezależności w życiu społecznym 
 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

306 771,78 zł 

7 

Remont pokrycia 
dachowego w budynku 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Lgocie 
Wolbromskiej 

Wymiana pokrycia dachu budynku 
WTZ w  

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

79 900,00 zł 

8 
„Droga do 
samodzielności” 

wzrost integracji oraz aktywności 
zawodowej i społecznej  osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
oraz wsparcie ich najbliższego 
otoczenia poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

2 556,40 zł 

9 

Placówka Wsparcia 
Dziennego Dzieci i 
Młodzieży "Otwarte 
drzwi" 

umożliwienie dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie 
niezależnego życia w środowisku 
lokalnym; zagwarantowanie 
stymulacji ich wszechstronnego 
rozwoju, a także wdrażanie do 
prawidłowego pełnieni ról 
społecznych, stwarzanie rodzicom 
możliwości zwiększenia swoich 
umiejętności wychowawczych 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

54 780,53 zł 

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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
 X  nie 
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 - - ,    zł 

2 - - ,    zł 

3 - - ,    zł 

4 - - ,    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 
% udziałów lub akcji 

w kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - - % % 

2 - - - % % 

3 - - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu 1 

2 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach 1 

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 1 

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  

 X   tak 

 

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

Wynik dodatni na działalności odpłatnej pożytku publicznego wykazany w pkt. III.5.2 dotyczy sprzedaży towarów i usług  
wytworzonych lub świadczonych przez uczestników WTZ 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 

Urszula Marcinkowska 
 
Ewa Rosiek 
 

 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
25.04.2022 r. 
(dd.mm.rrrr) 


