
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina MYŚLENICE

Powiat MYŚLENICKI

Ulica ZDROJOWA Nr domu 119 Nr lokalu 

Miejscowość MYŚLENICE Kod pocztowy 32-400 Poczta MYŚLENICE Nr telefonu 12 452 44 15

Nr faksu 12 452 44 15 E-mail 
psouu@myslenice.net.pl

Strona www www.psouumyslenice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12054462600000 6. Numer KRS 0000280606

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

Paweł Karniowski Przewodniczący Zarządu 
Koła

TAK

Paweł Zięba Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Marta Podsiadło Sekretarz Zarządu Koła TAK

Janina Górka Skarbnik Zarządu Koła TAK

Beata Nowak Członek Zarządu Koła TAK

Stanisława Piąstka Członek Zarządu Koła TAK

Katarzyna Oramus Członek Zarządu Koła TAK

Leokadia Golonka Członek Zarządu Koła TAK

Irmina Faron Członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
MYŚLENICACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
- ochrona i promocja zdrowia
- działania na rzecz czynnego działania osób niepełnosprawnych i 
specjalnej troski w życiu społecznym
- rozwijanie kontaktów z krajowymi środowiskami związanymi z 
działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
-rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:
a) Poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych z upośledzeniem intelektualnym.
b) Poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności.
c) Funkcjonowanie w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszania się 
stanu.
d) Rozwój osobowości i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego 
samopoczucia bez lęków, napięć)
e) Kompleksowe działanie diagnostyczne w celu opracowania 
odpowiedniego programu postępowania.
f) Rehabilitacja lecznicza.
g) Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.
h) Terapia psychologiczna, logopedyczna.
2. DZIAŁANIA NA RZECZ CZYNNEGO DZIAŁANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SPECJALNEJ TROSKI W ŻYCIU SPOŁECZNYM:
a) rozwój zainteresowania ludźmi oraz formami komunikowania się,
b) rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, 
zjawisk i procesów w nim zachodzących,
c) rozwój umiejętności współżycia w grupie,
d) pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej, działania 
ułatwiające włączenie osób z upośledzeniem umysłowym do 
indywidualnego i grupowego życia w środowisku lokalnym.
3. Kształtowanie korzystnych postaw wobec ludzi niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym.
4. Rozwój edukacji, nauki, oświaty i wychowania.
5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Działalność wspomagająco, informacyjna.
9. Skupianie wokół Stowarzyszenia: lekarzy, pedagogów, rehabilitantów, 
psychologów, logopedów, ludzi dobrej woli.

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

Anna Wojtaczka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Dobosz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Blak Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

176

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Myślenicach w roku 
2013 prowadziło Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, którego podstawowym celem 
była kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc: rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, terapeutyczna, 
psychologiczna i logopedyczna umożliwiająca:                                                                                                       - 
 Poprawę rozwoju psychoruchowego i społecznego wychowanków.
-  Poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu .
-  Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (wzbudzanie motywacji do 
podejmowania kontaktów społecznych i działania, eliminowanie lęków  i napięć).                            
-  Rozwój zainteresowania ludźmi, nawiązywania więzi społecznych oraz komunikacji do podejmowania 
kontaktów społecznych i działania, eliminowanie lęków i napięć.                             
-  Rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim 
zachodzących,                                 
-  Rozwój procesów poznawczych: myślenia, pamięci, uwagi.                                                                                
                                                                                                                                              -  Rozwój indywidualnych 
uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach                                             
                                                                                                                   -  Osiąganie autonomii wewnętrznej i 
niezależności osobistej.                                                                                                                                                  
                                                                            -  Rozwój umiejętności współżycia w grupie.                                 
                                                                                                                                                                                             
                        -  Pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej.                                                              
                                                                                                                                                        Podejmowaliśmy 
ścisłą współpracę z rodziną dzieci i młodzieży będącej podopiecznymi naszego ośrodka w celu:                  
                                                                                                                                    -  Poprawy rozumienia i 
zaspokajania przez rodziców potrzeb rozwojowych dziecka.                                                                                  
                                                                                                             -  Współdziałania rodziców i terapeutów w 
procesie terapeutycznym.                                                                                                                                              
                                                                      -  Poprawienia radzenia sobie rodziny i poszczególnych jej 
członków ze stresem i trudną sytuacją życiową.                                                                                                       
                                                      -  Zapewnienia rodzicom wsparcia

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
w Myślenicach w 2013 roku kontynuował prowadzenie Zespołu Wczesnego Wspomagania. 
W roku 2013 Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 
Myślenicach prowadził nadal Oddział Wsparcia dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. 
Głównym celem oddziaływań rehabilitacyjnych Oddziału Wsparcia jest rozwijanie i podtrzymywanie 
posiadanych przez podopiecznych umiejętności, w miarę możliwości rozwijanie i podtrzymywanie ich 
samodzielności, systematyczne diagnozowanie potrzeb ich sfery ruchowej, zapobieganie pogłębianiu 
się dysfunkcji narządu ruchu, szeroko pojęte usprawnianie fizyczne, psychiczne oraz społeczne.                 
                                                Zajęcia prowadzone w Oddziale Wsparcia mają charakter kompleksowy: 
rehabilitacyjno – terapeutyczny. Rehabilitacja rozumiana jest tutaj jako szereg oddziaływań leczniczych, 
społecznych oraz psychologicznych mających na celu podtrzymanie i rozwój osiągniętych do tej pory 
umiejętności i sprawności przez  podopiecznych.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Tworzenie warunków 
włączania dzieci, 
młodzieży i dorosłych w 
tok normalnego życia, 
korzystania przez nich z 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
społecznej i form życia 
społecznego, 
zapewnienie im 
odpowiedniego 
wsparcia.
Współpraca z organami 
władzy samorządowe.
Zachęcanie i szkolenie 
osób chcących działać 
w wolontariacie.

94,99,Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie na 
zlecenie oraz ze 
środków własnych 
różnorodnej edukacji 
będącej realizacją 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki w 
formie placówek: szkoła 
podstawoa /OREW/

85,20,Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie na 
zlecenie oraz ze 
środków własnych 
różnorodnej edukacji 
będącej realizacją 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki: 
Gimnazjum /OREW/

85,31,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

Druk: MPiPS 4
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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) 5,592,024.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,265,581.67 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 216.52 zł

e) Pozostałe przychody 326,226.59 zł

195,894.59 zł

0.00 zł

4,378,676.20 zł

351,512.57 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 321,756.10 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

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

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 33,568.21 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,926,083.36 zł
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15,826.00 zł

58,090.67 zł

226,296.50 zł

21,542.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 310,617.11 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 535,377.59 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 32,796.49 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: 5,056,647.19 zł 3,246.49 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

4,606,687.12 zł 3,246.49 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

449,960.07 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i 
dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury 
społecznej i form życia społecznego, zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Współpraca z 
organami władzy samorządowe. Zachęcanie i szkolenie osób chcących działać w wolontariacie.

32,796.49 zł

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

300.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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 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)

107.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

98.8 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

6,770.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

152.00 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 3,628,771.19 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,398,171.19 zł

2,762,506.54 zł

- nagrody

- premie

73,780.00 zł

372,171.83 zł

- inne świadczenia 189,712.82 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 230,600.00 zł

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

0.00 zł

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

16.00 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

1.00 osób

15.00 osób

9.00 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

9.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

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

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

0.00 zł

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)

302,397.60 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

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

9,075.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

1 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy i Miasta Dobczyce z 
mie4jsca zamieszkania do 
OREW-u w Myślenicach

Podstawowym celem realizacji 
zadania jest bezpieczny i 
systematyczny dowóz dziecka z 
gminy Dobczyce na zajęcia 
edukacyjne, terapeutyczne oraz 
rehabilitacyjne.

Gmina Dobczyce 24,924.91 zł

2 Powierzenie zorganizowania 
dowozu dzieci 
niepełnosprawnych z 
miejsca zamieszkania do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Myślenicach i z powrotem.

Podstawowym celem realizacji 
zadania jest bezpieczny i 
systematyczny dowóz dziecka z 
gminy Wiśniowa na zajęcia 
edukacyjne, terapeutyczne i 
rehabilitacyjne.

Gmina Wiśniowa 39,287.85 zł

3 Alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży

Celem projektu jest integracja i 
aktywizacja społeczna 
niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży poprzez czynny 
udział w spotkaniu sportowo -
rekreacyjnym.

Gmina Myślenice 3,000.01 zł

4 Organizowanie i 
prowadzenie warsztatów dla 
członków rodzin osób 
niepełnosprawnych

Wspomaganie rodziców w 
tworzenia własnego "ja", 
wzmocnienie wiary we własne 
możliwości, stworzenie sytuacji 
do lepszego funkcjonowania w 
domu rodzinnym poprzez 
kształtowanie empatii, 
wzajemne dostrzeganie stanów 
emocjonalnych, kształtowanie 
umiejętności panowania nad 
własnymi emocjami, 
uwrażliwienie na przeżycia 
innych, kształtowanie 
pozytywnej samooceny, 
kreowanie pozytywnego 
myślenia, wspólne 
wspomaganie ogólnego 
rozwoju dziecka.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

7,302.46 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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)

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

1 Otwórzcie przed nami życie Celem głównym zadania jest 
wsparcie oraz aktywizacja osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie i ich rodzin oraz 
zaangażowanie lokalnej 
społeczności we wsparcie osób 
niepełnosprawnych w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji, a 
co za tym idzie, poprawa jakości 
życia osób chorych i ich rodzin.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

47,688.32 zł

2 W moim Magicznym Domu Celem zadania jest wsparcie i 
wszechstronna aktywizacja 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie z terenu powiatu 
myślenickiego poprzez 
realizację indywidualnych 
programów terapeutycznych, a 
także wsparcie rodzin w opiece 
poprzez organizację zajęć 
dziennych i wyjazdy 
terapeutyczno-integracyjne.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

148,206.27 zł

3 Prowadzenie rehabilitacji 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w Oddziale 
Wsparcia dla Dorosłych

Głównym celem działań 
rehabilitacyjnych jest rozwijanie 
i podtrzymanie umiejętności 
uczestników zajęć, rozwijanie i 
podtrzymywanie 
samodzielności w miarę 
posiadanych możliwości 
podopiecznego, diagnozowanie 
potrzeb sfery ruchowej, 
zapobieganie pogłębianiu 
dysfunkcji narządu ruchu, 
usprawnienie fizyczne, 
psychiczne oraz społeczne osób 
niepełnosprawnych w Oddziale 
Wsparcia dla Dorosłych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

198,428.32 zł

4 Rehabilitacja szansa 
profilaktyki przywracania, 
bądź uzyskania funkcji 
niezbędnych dziecku 
niepełnosprawnemu w 
codziennym życiu

Głównym celem projektu jest 
dążenie w przypadku osoby 
(beneficjenta) 
niepełnosprawnej 
intelektualnie i ruchowo do 
uzyskania utraconej funkcji 
motorycznej (motoryki dużej i 
małej) rozumianej jako 
czynność dnia codziennego 
charakterystycznej dla danej 
grupy wiekowej i kultury.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

102,205.70 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Na dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu merytorycznego/ kursy, 
nauka j. angielskiego/, kontynuacja zajęć z dogoterapii i hipoterapii otrzymaliśmy kwotę 20 000 $ z Fundacji State 
Street.

Z powiatu myślenickiego uzyskaliśmy dotację na  zorganizowanie „IV Olimpiady sportowej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w Myślenicach” połączonej z obchodami  „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. 

Realizując założenia statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dotyczące 
rehabilitacji oraz rozwoju sportu i wychowania w minionym roku  wzięliśmy udział w  zawodach „ Olimpiady 
Specjalne Polska – Małopolskie”

We wrześniu zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Lodołamacze 2013 Statuetką Super Lodołamacza organizowanym 
przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych - za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych        w 
różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. 
W konkursie o nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" - którego celem jest 
wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy 
i służby dla innych wyróżnienie w kategorii Pomoc niepełnosprawnym otrzymała pani mgr Teresa Chłosta - dyrektor 
OREW-u.

27.05.2013 Zorganizowaliśmy akcję w radiu RMF FM pn. "Szczęśliwa 13"  dochód z loterii smsowej został 
przeznaczony na budowę nowego budynku OREW była to kwota 168.323,50. 

18.11.2013 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy rozpoczął działalność w nowym Ośrodku, a 
uroczyste otwarcie z udziałem władz samorządowych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych, członków 
Stowarzyszenia i innych zaproszonych gości odbyło się 07.12.2013. Relacja z tej uroczystości była w radiu RMF FM 
oraz Kronice Krakowskiej.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczego w Myślenicach etap II

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Myślenicach

1,523,778.56 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Karniowski 
Marta Podsiadło 

Agnieszka Ryś - Główny 
Księgowy

27.05.2014

Data wypełnienia sprawozdania
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