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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-08-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica PLAC DWORCOWY Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-201 Poczta RZESZÓ Nr telefonu 178524738

Nr faksu 178622328 E-mail ksiegowosc@pzn.rzeszow.pl Strona www www.pzn.rzeszow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-22

2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69066740000000 6. Numer KRS 0000037306

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Cebula PREZES ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Ewa Bednarczyk WICE PREZES ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Zofia Noster CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Zygmunt Florczak CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Małgorzata Przyboś SEKRETARZ ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Adam Skwarczyński WICE PREZES ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Bogdan Sadowski CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Zofia Brodzicka CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Janina Topór CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Mieczysław Majka CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Renata Fronc CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Irena Dyrda CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Wiesława Marzec CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Agata Pogoda WICE PREZES ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Zofia Kuźniar CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Renata Stankiewicz CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Anna Hojnacka CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Barbara Chorążak CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Anna Koronkiewicz CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

Kazimierz Para CZŁONEK ZARZĄDU 
OKRĘGU

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej 
integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, 
edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w 
celu ochronny ich praw obywatelskich.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele te Związek realizuje w szczególności poprzez:
1) rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
2) prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i 
zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz 
prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-
rehabilitacyjnych,
3) działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
4) organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej 
niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji, oraz wypoczynku 
dorosłych i dzieci,
5) działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i 
innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na 
innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz 
zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
6) prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
7) współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w 
rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z 
innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także 
prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic 
terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, 
środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo-
rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności 
zawodowej,
8) działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w 
organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie 
różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz 
pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
9) działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z 
niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób 
niewidomych,
10) inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących 
niewidomych,

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maria Okulska Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Józefa Zajączkowska Wice Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marian Błażejowski Członek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Maria Pelczar Członek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Danuta Borońska Członek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Szarleja Członek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Łucja Bielec Członek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

TAK
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11) działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac 
rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb 
niewidomych,
12) organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
13) organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu 
życiowych problemów,
14) działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
15) organizację i promocję wolontariatu oraz innych 
zinstytucjonalizowanych form wspierania,
16) prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz 
niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych 
publikacji, popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony 
narządu wzroku.

Polski Związek Niewidomych OP z siedzibą w Rzeszowie to Organizacja 
Pożytku Publicznego. Zrzeszamy osoby niewidome i słabowidzące   
zarówno dorosłych, dzieci i młodzież. To osoby ze znacznym bądź 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty narządu 
wzroku 0-4O. Od 65 lat zajmujemy się rehabilitacją podstawową, 
zawodową oraz społeczną osób niewidomych i słabowidzących. Jesteśmy 
organizacją kompetentną, dzięki, której osoba niewidoma może osiągnąć 
samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i 
zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w 
adaptacji do nowych warunków życia na terenie woj. podkarpackiego. 
Udzielamy porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia 
poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. 
Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy 
funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy 
ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy 
środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

brak

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

Osoby prawne

2726

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2019 Okręg Podkarpacki prowadził między innymi: 
Placówkę rehabilitacyjną , w której odbywała się Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących  realizowaną 
poprzez:
- rehabilitacje podstawową 
- Indywidualne szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską w przestrzeni.
- Indywidualne szkolenia z zakresu obsługi sprzętu komputerowego z oprogramowaniem specjalistycznym.
- Indywidualne szkolenia z czynności dnia codziennego. 
- terapia psychologiczna
- terapie widzenia 
- arteterapie- taniec, śpiew , zajęcia plastyczne
- warsztaty dla opiekunów podopiecznych placówki
       Wsparciem objęto 113  osób niepełnosprawnych i 30 opiekunów 

Prowadzono poradnictwo:
społeczne,
prawne
psychologiczne 
informatyczne 

2. Prowadzono usługi asystenckie dla 50 osób  niewidomych z terenu województwa podkarpackiego 
3 Prowadzono warsztaty muzyczne - dla 25 osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podkarpackiego 
4  Odbyły sie rajdy piesze i spotkania integracyjne dla członków z terenu województwo podkarpackiego 
5. Wsparcie aktywizacyjno  zawodowe w ramach projektów dofinansowanych z PFRON jak i środków Unijnych.  Objęto 
wsparciem 20 osób niepełnosprawnych absolwentów oraz 30 osób po 30 rokiem życia
zorganizowano warsztaty i szkolenia zawodowe dla 60 osób 
zorganizowano staże zawodowe dla 11 osób. 20 osób uzyskało zatrudnienie

W ramach Okręgu funkcjonowało 18 jednostek terenowych:  Każda jednostka organizowała spotkania integracyjne dla członków 
PZN z okazji  Wielkanocy, dnia kobiet, Dnia Niewidomego, Bożego Narodzenia. Ponad to jednostki terenowe  prowadziły 
rehabilitacje społeczna , oraz udzielały informacji swoim podopiecznym. W ramach działalności kół terenowych odbyło się 
ponad 20 wyjazdów integracyjno - rehabilitacyjnych.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w 
poczet członków, a także inicjowanie i 
opiniowanie regulacji prawnych 
dotyczących niewidomych. Prowadzenie 
rehabilitacji podstawowej, leczniczej, 
społecznej i zawodowej niewidomych 
dorosłych i dzieci w różnych formach w tym 
działania na rzecz profilaktyki uzależnień, 
oraz działania na rzecz zaopatrzenia 
niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny. 
Prowadzenie zajęć z czynności 
codziennego, orientacji przestrzennej, 
gimnastyki prozdrowotnej, terapii 
widzenia.Organizowanie szkoleń i kursów 
zawodowych , oraz podnoszących 
kompetencje osób niepełnosprawnych 
Organizowanie prelekcji na temat ochrony.

94.12 Z 2 740,40 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób 
niewidomych w placówce i poza placówką. 
Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w 
poczet członków, a także inicjowanie i 
opiniowanie regulacji prawnych dotyczących 
niewidomych. Prowadzenie rehabilitacji 
podstawowej, leczniczej, społecznej i 
zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w 
różnych formach w tym działania na rzecz 
profilaktyki uzależnień, oraz działania na rzecz 
zaopatrzenia niewidomych w sprzęt 
rehabilitacyjny. Prowadzenie zajęć z czynności 
codziennego, orientacji przestrzennej, 
gimnastyki prozdrowotnej, terapii widzenia. 
Organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, 
oraz podnoszących kompetencje osób 
niepełnosprawnych Organizowanie prelekcji na 
temat ochrony.

94.12 Z 27 272,10 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 781 808,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 222 765,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 147 397,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13,93 zł

e) pozostałe przychody 411 632,32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 171 933,50 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 012,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 018 851,70 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

185 094,16 zł

833 757,54 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
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2.4. Z innych źródeł 561 010,77 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 30 012,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 30 012,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 775 766,94 zł 30 012,50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 253 583,27 zł 8 423,89 zł

293 132,83 zł 3 020,23 zł

0,00 zł

345,43 zł

225 960,21 zł

2 745,20 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie usług asystenckich 7 974,29 zł

2 Szkolenie masażystów 449,60 zł

3 Działalność społeczna integracyjna  prowadzona przez jednostki terenowe, wycieczki, spotkania 
integracyjne

3 020,23 zł

4 Działalność informacyjna - Dopłata do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach 
terenowych.

18 568,38 zł

18 568,38 zł

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

w 
tym:

92 711,50 zł

29 628,00 zł

46 964,00 zł

2 630,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -30 818,05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -145 735,83 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

25 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)

17,23 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

6 176,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2 726 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

53 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

17 osób

36 osób

Druk: NIW-CRSO 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 953 603,42 zł

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

953 603,42 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)  

2 057,42 zł

14 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) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

14 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

617 225,47 zł

617 225,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 336 377,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 154 388,39 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 799 215,03 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 „Warsztaty – rehabilitacja 
podstawowa osób 
niewidomych”

Wspieranie działalności  
mającej na celu rehabilitację 
osób niepełnosprawnych, w 
tym dzieci oraz wspieranie 
wolontariatu.

Gminy Miasta Rzeszów 19 000,00 zł

2 "Warsztaty Edukacyjne" Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
uzależnień dla osób 
niepełnosprawnych.

Gminy Miasta Rzeszów 6 000,00 zł

3 "Wycieczka do Kotliny 
Kłodzkiej"

Sport, kultura, turystyka i 
rekreacja osób 
niepełnosprawnych.

Powiat dębicki 3 000,00 zł

4 "Wycieczka do Pszczyny, 
Żywca i okolic, Kalwarii 
Zebrzydowskiej"

Sport, kultura, rekreacja i 
turystyka osób 
niepełnosprawnych.

Powiat przeworski 5 000,00 zł

5 "Warsztaty- Zdrowy Styl 
Życia"

Promocja zdrowego stylu życia 
wśród niewidomych i 
słabowidzących.

Gmina Miasto Krosno 3 000,00 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

5 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

6 "Rehabilitacja osób 
niewidomych"

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Sport, 
kultura, turystyka i rekreacja 
osób niepełnosprawnych.

Powiat stalowowolski 6 161,00 zł

7 "Profilaktyka- Wspieranie 
działań na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną 
poprzez organizowanie 
warsztatów twórczych i 
terapeutycznych jako formy 
profilaktyki uzależnień"

Integracja osób 
niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną poprzez 
organizowanie warsztatów 
twórczych i terapeutycznych 
jako formy profilaktyki 
uzależnień.

Gmina Miejska Jarosław 4 500,00 zł

8 "Wycieczka integracyjna- 
Horyniec Zdrój"

Sport, kultura, turystyka i 
rekreacja osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Tarnobrzeg 5 000,00 zł

9 "Impreza Rekreacyjno- 
Turystyczna"

Aktywizacja osób niewidomych 
i słabowidzących. Rekreacja, 
turystyka, rozwijanie 
zainteresowań uczestników.

Starostwo Powiatowe Leżajsk 5 742,00 zł

10 Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych  
(integracja ze środowiskiem, 
pomoc w nabywaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
prowadzenie ośrodków w 
formie klubów 
samopomocy, itp.) oraz 
pomoc dzieciom specjalnej 
troski

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych mająca na 
celu poprawę ich relacji z 
otoczeniem, ułatwianie w 
nabywaniu specjalistycznego 
sprzętu rehabilitacyjnego.

Miasto Jasło 7 000,00 zł

11 Warsztaty muzyczne dla 
osób niewidomych i 
słabowidzacych

rehabilitacja społeczna osób 
niewidomych i słabowidzących

UM Rzeszów 22 448,00 zł

12 "Aktywni Niewidomi" Organizowanie, prowadzenie 
zajęć sportowych, sportowo- 
rekreacyjnych, różnorodnych 
form aktywności ruchowej dla 
osób niepełnosprawnych z 
terenu Gminy Strzyżów.

Gmina Strzyżów 7 000,00 zł

13 "Warsztaty kulinarne" Aktywizacja osób niewidomych 
i słabowidzących oraz 
wdrożenie u nich dobrych 
praktyk w żywieniu.

Gmina Miejska Jarosław 4 000,00 zł

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

1 Kompleksowa rehabilitacja 
osób niewidomych i 
słabowidzących

Rehabilitacja w różnych 
rodzajach placówek

PFRON 636 729,88 zł

2 Trener Pracy - sposobem na 
zatrudnienie osób 
niewidomych i 
słabowidzących

wejście na rynek pracy osób 
niepełnosprawnych

PFRON 13 276,06 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Małgorzata Przyboś
Agata Pogoda Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON 1

3 Asystent moimi oczami świadczenie usług asystenckich 
dla osób niewidomych i 
słabowidzących z terenu 
województwa podkarpackiego.

PFRON 196 027,04 zł

4 Aktywny senior Aktywizacja społeczna osób 
niewidomych i słabowidzacych 
po 50 roku życia

Urząd wojewódzki w Rzeszowie 10 000,00 zł

5 Warsztaty Muzyczne Wyrównywanie Szans Osób 
Niepełnosprawnych i 
Przeciwdziałanie  Ich 
Wykluczeniu Społecznemu

Zarządu Województwa 
Podkarpackiego  ROPS  Rzeszów.

22 448,00 zł

2020-08-31
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