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• 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 2016-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. ZAMOŚĆ

Powiat M. ZAMOŚĆ

Ulica ORLICZ-DRESZERA Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość ZAMOŚĆ Kod pocztowy 22-400 Poczta ZAMOŚĆ Nr telefonu 846392358

Nr faksu 84 627 06 64 E-mail marcinm82@o2.pl Strona www www.zamosc.psouu.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 95028789400000 6. Numer KRS 0000044273

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

Jadwiga Stromkie Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Halina, Danuta Adamczuk V-ce Przewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Justyna Żuk Skarbnik Zarządu Koła TAK

Helena Mik Skarbnik Zarządu Koła TAK

Halina Pasieczna Członek Zarządu TAK

Marian Kondrat Członek Zarządu TAK

Emila Wardach Członek Zarządu Koła TAK

Krzysztof, Czesław 
Szewczak

Członek Zarządu TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
ZAMOŚCIU
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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. (art. 4 Statutu)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele określone w Statucie stowarzyszenie realizuje przez:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z up. um. i 
zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, 
szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, 
udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a 
także wspierania w sam, niezależnym życiu oraz zab soc, ochr prawne.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i op osób up um.
3. Inicjowanie i występowanie  z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dor up um przebywających w placówkach 
opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w int z 
otwartym środ tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania 
wobec tych osób praw człowieka. 
4. Tworzenie osobom z up um warunków  decydowania w swoich 
sprawach zarówno w rodzinach,  jak 
i w plac oraz w formach wsparcia, z których korzystają
5. Udzielanie wsparcia swoim up um  członkom aby oni sami mogli 
występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, 
szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie 
indyw osób z up um.
6. Tworzenie warunków wł dzieci,, młodzieży i dorosłych jako indyw osób i 
jako grup, w tok normalnego życia , korzystania przez nich z 
ogólnodostępnej infr społ i form życia społ, z zapewnieniem  im, w razie 
potrzeby, odp wsparcia, zwłaszcza w postaci specj  pomocy, doradztwa i 
asysty. 
7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze śr wł różn usług, m. in. w formie 
placówek i zespołów komplek interwencji, rehabilitacji, działalności 
leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, 
m. in. w formie wychowania przedszkolnego i wspieranie rozwoju oraz 
będących realizacją obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; edu obyw, europ i ekol oraz działaln rehab– rek, 
sezonowego wypoczynku, kult, sporti innej wynikającej z idei aktywnego 
życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych 
i lok społ; org dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we 
wszystkich formach.
8. Prowadzenie dla osób dor form ind wspa w niezależnym sam życiu, 
mieszk chr, szkolenia zaw 
i przygotowania do pracy oraz akt poszukiwania i pośr pracy, zatr chro i 
wspom na otwartym rynku pracy a także eduk ustaw.
9. Inicj i prow różn form pom rodzi, a w szczególności:
 - gr sam,
 - gr wsp,

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

Jolanta, Henryka Muda Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Tchórz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata, Katarzyna  
Karwańska

Członek  Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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 - usł wspom rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec os niep w 
domu i poza nim, również 
w sytuacjach kryzysowych,
 - pl st i czas (w tym dzien pob),
 - infor, dora, poradn, terapii psychol, pomocy ofiarom przemocy 
i wypadków ( w tym komun) itp.
10. Prow na zlec w szczególności or rząd i samorząd oraz ze śr wł, form 
now i eksper  służących realizacji celów Stowarzyszenia. 
11. Okre i przest wymagań etycznych i działalność inform wobec członków 
i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących 
bezpośrednio z osob upośl um.
12. Zachęcanie różnych osób do pod zadań w charakterze wolont oraz 
tworz warunków dla ich działalności.
13. Współpracę z org władzy rząd, samorząd org pozarząd, Kościołem 
Katolickim z innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i 
osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych.
14. Dział eksp i inspir badań naukowych w dziedz upośl umysł oraz współ 
w ich prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników 
badań w praktyce.
15. Prowadz działaln eduk i szkol oraz dosk zaw w stosunku do osób i 
grup, których wiedza, praca i zaang mogą być przydatne do realizacji 
celów stat Stow, a w szczególności  członków 
i prac StowSt, naucz, pr socj, praw, terap oraz wolont. 
16. Prow dział wyd.
17. Pr dział inform i pop i innej, mogącej wpływać na wzrost akcep i zr os z 
niepełn  intelek
18. Współ z org międz i zagr, UE  i kraj w niej stow oraz społ i instyt w 
różnych krajach, zwł europ
19. Grom fund na dział Stowa.
20. In dział korzystną dla real cel stat Stow

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W  zakresie edukacji: 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, który skupia dzieci od 3  do 25  roku życia  ze 
znacznym z niepełnosprawnościami  sprzężonymi   i głębokim stopniem  niepełnosprawności  
umysłowej.  

Rok 2015  rozpoczął się w Ośrodku liczba 54 uczniów a zakończył liczba 58 uczniów. Z czego 3  
wychowanków OREW z dniem 31 sierpnia zostało absolwentami. 

W Ośrodku w okresie sprawozdawczym prowadzone były:

• Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
• Grupa przedszkolna
• Grupa rocznego przygotowania przedszkolnego
• Klasy I-II – V-IV Szkoły Podstawowej 
• Klasy I-III Gimnazjum 
• Klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Nauka w OREW prowadzona jest na podstawie ustawy o systemie oświaty 
z 7 września 1991 r z późn. zm.      

Ponadto Ośrodek  prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka. 
W okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia korzystało: od stycznia do czerwca  28 dzieci. 
Wszystkie posiadały  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez PPP Nr 
1 lub Nr 2 
w Zamościu.  Dzieci uczestniczące w zajęciach były w  przedziale wiekowym od 2 – do 8 lat. Dla każdego 
dziecka powołany był zespół specjalistów 
i terapeutów, który w godzinach popołudniowych realizował Indywidualny Program Terapeutyczny - 
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opracowany przez powołany w OREW zespół specjalistów pracujących z każdym dzieckiem. Od 
września do końca grudnia 2015r. dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania było 32.    
W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:
Warsztat Terapii Zajęciowej, który w okresie sprawozdawczym  skupiał 48 osób dorosłych z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym.  Terapia prowadzona jest w  8 grupach terapeutycznych: poligraficznej, tkacko-plastycznej, 
gospodarstwa domowego – 2, krawieckiej - 2, ceramicznej, stolarskiej.
Rok 2015 WTZ rozpoczął i zakończył  liczbą 48 uczestników. Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza 
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia. Dla każdej z osób przygotowano odrębny program, który uwzględnia metody, formy
 i zakres rehabilitacji, formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji i  
osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnego programu rehabilitacji. 
W zakresie rehabilitacji społecznej:
Prowadzenie świetlicy  rewalidacyjno – rehabilitacyjnej dla osób głęboko niepełnosprawnych 
intelektualnie powyżej 25 roku życia 
z  powiatu zamojskiego. Świetlica  działa od 1 lipca 2015 roku. 
Obok stałych placówek PSOUU Koło w Zamościu realizowały również projekty i programy celowe 
ukierunkowane w szczególności na wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w 
tym 
1.   Organizacja - III etapu cyklu szkoleń pt „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój 
rozwój”, był realizowany od czerwca 2015 do grudnia 2015 r. w którym wzięli udział nauczyciele 
oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, rehabilitanci i terapeuci pracujący w Ośrodku 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym (OREW) i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zamościu 
działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zamościu. 
w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim działającym przy 
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 
oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Hrubieszowie. W szkoleniach z zakresu
-  „  Kinezjotapingu”, „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 
1 miesiąca do 9 roku życia”,………………………………………………………………………………………………………
- „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza 
 i terapia”,…………………………………………..…………………………………………………………  
- „Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania cz. I i II” 
……………………………………………………………………………………..                                                                              
W szkoleniach wzięło udział 44 osoby........
........………………………………………………………………………………….                                                                                   
  
 2. Organizacja -  II Przeglądu Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej Pod Hasłem "Święta po Kujawsku".  W 
projekcie wzięły udział placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie 
z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego. 

3. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć”. Projekt realizowany był w okresie sierpień – 
grudzień 2015 r. W projekcie wzięło udział 8 uczestników w tym 4 mężczyzn, 4 kobiety oraz 4 
instruktorów – terapeutów. 
Osoby biorące udział w zajęciach poznawały typowe sytuacje związane z samodzielnym 
funkcjonowaniem, uczyły się wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych.

4.Realizacja zadania: Zabezpieczenie P.Poż  klatek schodowych w budynku Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu.”. Powyższe projekty zostały 
dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 
5. Realizacja zadania” Utworzenie i prowadzenie świetlicy rewalidacyjno -rehabilitacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych  intelektualnie po 25 oku życia”  Projekt realizowany był w okresie lipiec-grudzień 
2015. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
6. Organizacja imprezy integracyjnej pt. „Dzień Dziecka w Zamościu” . W imprezie wzięło 250 osób 
niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Zamość i  Zarząd Powiatu w 
Zamościu.
7. Organizacja ‘Pikniku rodzinnego w Bródku”. W imprezie udział wzięło 200 osób w tym 100 osób 
niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane przez Gminę Łabunie. 
8. Organizacja wycieczki do Rudy Różanieckiej. Wycieczka dofinansowana przez  Miejskie Centrum 
Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. 
9. Organizacja imprezy integracyjnej ‘Pieczony ziemniak” Impreza dofinansowana przez Miejskie 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz przez 
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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)

274

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)

NIE DOTYCZY

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Gminę Łabunie. 
10. Realizacja zadania ” Utworzenie i prowadzenie świetlicy rewalidacyjno -rehabilitacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych  intelektualnie po 25 oku życia” . Dofinansowane wkładu własnego do realizacji 
w/w zadania przez Prezydenta Miasta Zamość.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W  zakresie edukacji: 

Ośrodek 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczego, który 
skupia dzieci od 3  do 
25  roku życia  ze 
znacznym z 
niepełnosprawnościami 
 sprzężonymi   i 
głębokim stopniem  
niepełnosprawności  
umysłowej.  

Rok 2015  rozpoczął się 
w Ośrodku liczba 54 
uczniów a zakończył 
liczba 58 uczniów. Z 
czego 3  wychowanków 
OREW z dniem 31 
sierpnia zostało 
absolwentami. 

W Ośrodku w okresie 
sprawozdawczym 
prowadzone były:

88.91.Z

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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• Zespoły 
rewalidacyjno-
wychowawcze
• Grupa przedszkolna
• Grupa rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego
• Klasy I-II – V-IV Szkoły 
Podstawowej 
• Klasy I-III Gimnazjum 
• Klasy Szkoły 
Przysposabiającej do 
Pracy. 

Nauka w OREW 
prowadzona jest na 
podstawie ustawy o 
systemie oświaty 
z 7 września 1991 r z 
późn. zm.      

Ponadto Ośrodek  
prowadzi Wczesne 
Wspomaganie Rozwoju 
Małego Dziecka. 
W okresie 
sprawozdawczym z tej 
formy wsparcia 
korzystało: od stycznia 
do czerwca  28 dzieci. 
Wszystkie posiadały  
opinię o potrzebie 
wczesnego 
wspomagania rozwoju 
dziecka wydaną przez 
PPP Nr 1 lub Nr 2 
w Zamościu.  Dzieci 
uczestniczące w 
zajęciach były w  
przedziale wiekowym 
od 2 – do 8 lat. Dla 
każdego dziecka 
powołany był zespół 
specjalistów 
i terapeutów, który w 
godzinach 
popołudniowych 
realizował 
Indywidualny Program 
Terapeutyczny - 
opracowany przez 
powołany w OREW 
zespół specjalistów 
pracujących z każdym 
dzieckiem. Od września 
do końca gr 2015r. 
dzieci 32

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W zakresie rehabilitacji 
zawodowej i 
społecznej:
Warsztat Terapii 
Zajęciowej, który w 

88.10.Z
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okresie 
sprawozdawczym  
skupiał 48 osób 
dorosłych z 
upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym  
i znacznym.  Terapia 
prowadzona jest w  8 
grupach 
terapeutycznych: 
poligraficznej, tkacko-
plastycznej, 
gospodarstwa 
domowego – 2, 
krawieckiej - 2, 
ceramicznej, stolarskiej.
Rok 2015 WTZ 
rozpoczął i zakończył  
liczbą 48 uczestników. 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej stwarza 
osobom 
niepełnosprawnym 
niezdolnym do podęcia 
pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej 
i zawodowej w zakresie 
pozyskiwania lub 
przywracania 
umiejętności 
niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia. 
Dla każdej z osób 
przygotowano odrębny 
program, który 
uwzględnia metody, 
formy
 i zakres rehabilitacji, 
formy współpracy z 
rodziną lub 
opiekunami, 
planowane efekty 
rehabilitacji i  osoby 
odpowiedzialne za 
realizację 
indywidualnego 
programu rehabilitacji.
W zakresie rehabilitacji 
społecznej:
Prowadzenie świetlicy  
rewalidacyjno – 
rehabilitacyjnej dla 
osób głęboko 
niepełnosprawnych 
intelektualnie powyżej 
25 roku życia 
z  powiatu zamojskiego. 
Świetlica  działa od 1 
lipca 2015 roku.

ochrona i promocja 
zdrowia, w tym działalność 

W OREW prowadzona 
jest również 

86.90.A
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lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

rehabilitacja lecznicza 
jest ona niezbędnym 
oddziaływaniem 
w różnego rodzaju 
zespołach 
neurologicznych i w 
stanach ciężkich 
uszkodzeń 
motorycznych. 
Z rehabilitacji 
korzystają wszyscy 
uczniowie z różnymi 
jednostkami 
chorobowymi. 
Prowadzona jest na 
zlecenie lekarzy 
rehabilitacji. Uczestnicy 
usprawniani są 
zarówno indywidualnie, 
jak 
i prowadzona jest 
gimnastyka grupowa, 
ogólnorozwojowa. 
Gimnastyka lecznicza 
wspomagana jest 
zabiegami fizykalnymi. 
Placówka wyposażona 
jest w najnowszy sprzęt 
rehabilitacyjny, który 
odgrywa znaczącą rolę 
w usprawnianiu 
uczestników. Bieżnie, 
rotory elektryczne, 
ergometry rowerowe 
zwiększają zakresy 
ruchów w stawach 
kończyn dolnych, 
zwiększają siłę i masę 
mięśniową, poprawiają 
wydolność oddechowo 
- krążeniową 
ćwiczących. Uczestnicy 
wykonują ćwiczenia: 
• przyrządowe 
• równoważne 
• czynne wolne 
• czynne wspomagane 
• redresyjne 
• bierne 
• wzmacniające 
• oddechowe 
• ogólnokondycyjne 
• ogólnousprawniające 
• masaż klasyczny 
• zabiegi hydroterapii 
• zabiegi fizykalne 
• masaż na łóżku 
wodnym 
• nauka chodu 
• izometryczne 
• bloczkowe 
• oporowe
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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) 4,931,993.72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36,892.50 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 4,895,101.22 zł

0.00 zł

453,102.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36,892.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,792,490.53 zł
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4,087,490.97 zł

251,897.56 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 95,211.96 zł

11,267.00 zł

38,327.22 zł

9,000.00 zł

36,617.74 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7,398.73 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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)

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 22,836.26 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 48,220.73 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: 4,910,012.01 zł 96,441.46 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

0.00 zł 48,220.73 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 Badanie sprawozdania finansowego za 2014 8,610.00 zł

1 Materiały informacyjne dot. działalności PSOUU Koło w Zamościu - dot. 1% 2,853.60 zł

2 Usługi dot. Kampanii "Kilometry Dobra" 4,000.00 zł

3 Dofinansowanie remontu budynku (zabezpieczenie p.poż. klatek schodowych) 18,757.13 zł

4 Dofinansowanie samochodu 14,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36,892.50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 4,910,012.01 zł 48,220.73 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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)

100.0 osób

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

77.3 etatów
33.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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 3,163,263.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,021,562.96 zł

2,681,842.96 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

339,720.00 zł

4.00 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

4.00 osób

0.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 12



- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 141,701.00 zł

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

141,701.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 141,701.00 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

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)

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
(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)

263,605.33 zł

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

0.00 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

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

0.00 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

360,124.15 zł
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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

1 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Gminy w Zamościu 54,545.00 zł

2 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Gminy w Szczebrzeszynie 23,000.00 zł

3 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Gminy w Skierbieszowie 68,800.00 zł

4 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Gminy w Grabowcu 68,800.00 zł

5 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Gminy w Komarowie 32,000.00 zł

6 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Gminy Sułów 8,600.00 zł

7 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do 
OREW

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do Ośrodka celem 
realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki.

Urząd Miasta w Zamościu 77,247.78 zł

8 Prowadzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego

Realizacja obowiązku szkolnego 
przez dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
głębokim, znacznym z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i umiarkowanym

Urząd Miasta w Zamościu 2,912,324.21 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

9 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Prowadzenie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla 
osób niepełnosprawnych w 
stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim powyżej 
16 roku życia.

Urząd Miasta w Zamościu 821,145.60 zł

10 III etap cyklu szkoleń pt. 
"Dbam o rozwój swoich 
wychowanków poprzez swój 
rozwój'

Celem głównym projektu jest 
podniesienie umiejętności 
zawodowych i 
interpersonalnych 
pracowników merytorycznych

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

22,160.00 zł

11 II Przegląd Twórczości 
Jasełkowej i Kolędniczej 
"Święta po Kujawsku"

Głównym celem jest integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych, 
upowszechnianie metod 
rehabilitacji i rewalidacji - 
terapia przez sztukę.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

15,785.00 zł

12 Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć

Głównym celem realizowanego 
programu zajęć jest 
zapewnienie szeroko 
rozumianej adaptacji osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie do życia 
społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

29,080.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Utworzenie i prowadzenie 
świetlicy rewalidacyjno -
rehabilitacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie po 25 roku 
życia.

Celem zadania publicznego jest 
prowadzenie systemowej i 
cyklicznej terapii, rewalidacji 
oraz rehabilitacji osób głęboko 
niepełnosprawnych po 25 roku 
życia.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

93,000.00 zł
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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

J. Stromkie,H. Adamczuk, H. Mik, 
J. Żuk, E. Wardach, H. 

Pasieczna, M. Kondrat,K. 
Szewczak 12.07.2016

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PPJS w Zamościu 2

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

3 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość 1

4 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 2

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 1

6 Kuratorium Oświaty w Lublinie 1
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