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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-04-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica AL. SŁOWACKIEGO Nr domu 48 Nr lokalu 1 I 2

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-018 Poczta KRAKÓW Nr telefonu (12) 633 86 75

Nr faksu (12) 634 15 02 E-mail pson@pson.org.pl Strona www www.pson.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00130754500000 6. Numer KRS 0000209392

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

Grażyna Dąbrowska Prezes Zarządu 
Głównego PSON

TAK

Monika Piega Wiceprezes Zarządu 
Głównego PSON

TAK

Małgorzata Boligłowa Skarbnik Zarządu 
Głównego PSON

TAK

Marcin Michałek Członek Zarządu 
Głównego PSON

TAK

Agnieszka Pałka-Lasek Członek Zarządu 
Głównego PSON

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota Filipowska Przewodnicząca 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej PSON

TAK

Monika Sułkowska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PSON

TAK

Michał Maciaszek Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PSON

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie 
inwalidów oraz pozostałych osób niepełnosprawnych (74 11 Z)

a) Działalność o zasięgu krajowym

Wystosowano kolejną interwencję do Premiera RP oraz Ministra Zdrowia ws. selekcjonowania chorych 
oraz niewłaściwych proporcji pacjentów w szpitalach prywatnych i publicznych (na niekorzyść tych 
drugich).
Ministerstwo podjęło działania w przedmiocie poruszonej sprawy – utworzono zespół ekspercki, 
odpowiedzialny za analizę w/w zjawiska. 

Do Ministerstwa Zdrowia oraz Premiera RP zwrócono się z interwencją ws. obniżających się standardów 
lecznictwa w Polsce i gigantycznych kolejek do lekarzy, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu pacjentów 
oraz może generować niepełnosprawność.

Wystosowano interwencję ws. odmowy udzielenia dofinansowań rządowych na szczepionkę AGI-101 
na raka (czerniak) do Ministra Zdrowia oraz Premiera RP. 
Finalnie jednak protest, prowadzony wraz z rozlicznymi innymi podmiotami, zakończył się sukcesem – 
jeszcze tego samego roku dofinansowanie zostało przyznane (10 milionów złotych z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, na dalsze – co najmniej – 5 lat). 

Stowarzyszenie pośredniczyło w przekazie informacji odnośnie możliwości zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, rehabilitantów, logopedów itp. drogą e’mailową oraz poprzez stronę WWW. 

Wystosowano kolejne interwencje do Ministerstwa Zdrowia i Premiera RP odnośnie pogarszającej się 
sytuacji lecznictwa w Polsce i ostatnich nasilających się tragicznych wypadków związanych ze skrajnie 
wadliwym działaniem służby zdrowia.
Ministerstwo nadesłało odpowiedź; w piśmie swym poinformowało, jakie kroki podjęto w 
inkryminowanym okresie, by zapobiec opisywanym przez Stowarzyszenie - oraz przyszłym - 
przypadkom.

W ramach współpracy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących w Krakowie, wystosowano pismo interwencyjne do Premiera RP i Ministra Edukacji 
odnośnie realizowania systemu „edukacji włączającej” w ramach Konwencji o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych, tj. protest przeciwko likwidowaniu w Polsce szkół i ośrodków specjalnych dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nadesłało pozytywną odpowiedź na w/w wniosek Stowarzyszenia 
(sprzeciw wobec likwidacji szkół i ośrodków specjalnych). Departament Zwiększania Szans 
Edukacyjnych oficjalnie zawiadamia, że Minister Edukacji Narodowej nie prowadzi działań mających na 
celu likwidację szkół i ośrodków specjalnych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie 
wystosował oficjalne pisemne podziękowanie dla PSON za pomoc i wsparcie w kwestii edukacji 
włączającej.

Udzielano szerokiej pomocy informacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom, 
kontaktującym się z PSON drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową. 

Stowarzyszenie wspierało działalność badawczą i naukową odnośnie problematyki osób 
niepełnosprawnych, jak również generalnie odnośnie działalności III Sektora w Polsce. I tak 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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przykładowo: pośredniczono w przeprowadzaniu badań ankietyzacyjnych dot. kobiet 
niepełnosprawnych fizycznie (w wieku około 22 - 33 lata) na potrzeby pracy z zakresu psychologii 
stosowanej; pośredniczono w przeprowadzaniu badań j.w. na potrzeby pracy pt. "Poradnictwo 
zawodowe dla osób niepełnosprawnych" dla Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie; pośredniczono 
w przeprowadzaniu ankiety nt. „Przywództwa i budowania zespołu w organizacjach non-profit” na 
potrzeby pracy doktorskiej na wydziale zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego; Stowarzyszenie 
pośredniczyło w rozpropagowaniu badań ankietyzacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych 
na potrzeby pracy pt. "Sport osób niepełnosprawnych jako sposób podnoszenia jakości oraz stylu życia" 
dla wydziału Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu; itp. 

Współpraca informacyjna z Teatrem Dramatycznym w Warszawie odnośnie spektakli dla osób 
niepełnosprawnych (z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, napisami dla osób niesłyszących oraz 
zniżki dla wszystkich osób niepełnosprawnych). 
Analogiczna współpraca z CinemaCity odnośnie pokazów filmowych. 

Do Premiera RP oraz do pani Marszałek Sejmu wystosowano protest przeciwko likwidowaniu terenów 
działkowych, w nawiązaniu projektu Ustawy o Ogrodach Działkowych, zakładającej likwidację Polskiego 
Związku Działkowców, a także zawieranie bezterminowych umów na prowadzenie ogrodów. 
Stowarzyszenie PSON stoi na stanowisku, że działkowcami są niejednokrotnie osoby starsze, 
schorowane. Prowadzenie ogrodu działkowego jest dla nich formą rehabilitacji zarówno zdrowotnej, 
jak i społecznej.

W ramach konsultacji społecznych, zredagowano i przekazano droga elektroniczną do Ministerstwa 
Zdrowia, uwagi PSON odnośnie planowanej reformy służby zdrowia.

Wystosowano interwencję do Ministerstwa Zdrowia odnośnie braku odpowiedniego zabezpieczenia 
opieki geriatrycznej w Polsce.

Do Stołecznego Biura Edukacji wystąpiono z protestem przeciwko dyskryminacji dzieci 
niepełnosprawnych w przedszkolach warszawskich, polegającej na wprowadzaniu limitu zajęć 
specjalistycznych dla przedszkolaków z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. dzieci 
niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące).

Wystosowano protest do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeciwko odbieraniu zasiłków 
opiekuńczych opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych oraz wniosek o pilną korektę stosownych 
szkodliwych przepisów (Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych). Wycofywanie w/w (i tak przecież 
nędznych - 520 zł) zasiłków na podstawie argumentacji o rosnącej liczbie fikcyjnych opiekunów, którzy 
„naciągają” skarb państwa, jest bezzasadne. Za tego typu przewinienia Ministerstwo nie może zdaniem 
naszym karać osób niepełnosprawnych i starszych oraz ich uczciwych opiekunów. To rolą Ministerstwa 
Pracy jest zapewnienie sprawnego systemu limitującego wyłudzenia, jakim więc prawem szykanuje się 
niepełnosprawnych za cudze przestępstwa lub też za nieudolność własną inkryminowanego 
Ministerstwa?
Wystosowano kolejny sprzeciw wobec odbierania zasiłków opiekuńczych, skierowany do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Otóż zdaniem Stowarzyszenia, interes fiskalny nie może przeważać nad 
potrzebą zapewnienia wsparcia finansowego dla osób sprawujących faktyczną opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi.
Pan Senator Jan Rulewski nadesłał dw. PSON swój wiosek do Rządu RP o wydanie rozporządzenia w 
ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych (zasiłki 
pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny).
Z wielką satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości informację, że wysiłkiem wielu podmiotów 
osiągnęliśmy wspólnie sukces: Trybunał Konstytucyjny uznał w grudniu 2013, że zmiany w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych prawie 150 
tysiącom opiekunów osób niepełnosprawnych, są niekonstytucyjne. Nie wolno było odebrać świadczeń 
tym osobom, o czym informowaliśmy Rząd RP od samego początku.

Współpraca informacyjna z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odnośnie VIII 
Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2013, stanowiącego 
kampanię na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie podjęło współpracę, 
propagując informacje o w/w projekcie drogą elektroniczną i analogową, pośród osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

Wystosowano interwencję do Premiera RP oraz Ministerstwa Zdrowia odnośnie planów ograniczania 
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równego dostępu do służby zdrowia. Zdaniem PSON jest to działanie skrajnie negatywne, bowiem 
pacjenci zagwarantowane będą mieć jedynie operacje metodami „tradycyjnymi”, tj. nienowoczesnymi i 
mniej skutecznymi, natomiast za nowoczesne leczenie będą albo płacić w całości, albo dopłacać. 
Uważamy, że różnicowanie społeczeństwa ze względu na ‘zasobności portfela’ w kontekście ochrony 
zdrowia, jest działaniem niezgodnym z Konstytucją RP, która gwarantuje równy dostęp do służby 
zdrowia wszystkim obywatelom.

Wzorem lat ubiegłych, PSON kontynuowało współpracę z Impresariatem Artystycznym HA-BART, 
organizującym w całej Polsce imprezy artystyczne dla dzieci, na rzecz wsparcia Polskiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. 

Wystosowano protest do Premiera RP oraz Ministerstwa Zdrowia odnośnie zagrażających zdrowiu i 
życiu pacjentów przepisów dot. zatrudniania personelu ‘białego’. Po wprowadzenia w/w nowych zasad 
zatrudniania personelu białego (mają w pełni wejść w życie od przyszłego roku), szpitale służyć będą już 
chyba jedynie do generowania kolejnych osób niepełnosprawnych.

Nawiązano współpracę informacyjną z Kampanią Społeczno-edukacyjną na rzecz Osób 60+ (seniorów) 
odnośnie uruchomienia portalu internetowego, zawierającego ogólnopolską bazę wydarzeń 
adresowanych do osób starszych (więcej - na stronie pson.org.pl).

Wystąpiono z kolejną interwencją/protestem do Ministra Zdrowia odnośnie planowanych ograniczeń 
dostępu ludności do darmowej służby zdrowia. 

Współpraca informacyjna z Fundacją "Szansa dla Niewidomych" pod kątem promocji aktywizacji 
zawodowej osób niewidomych i niedowidzących, poprzez nabycie i podniesienie umiejętności 
zawodowych oraz podjęcie przez te osoby zatrudnienia. 

Do Premiera RP (dw. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego) wyekspediowano protest przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych w 
wyniku wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”. (Administracje osiedli spawają zsypy w wieżowcach). 
Segregacja odpadków to jedno, ale nakazanie mieszkańcom noszenia śmieci na parter, do kontenerów, 
poważny problem dla seniorów, osób niepełnosprawnych ze względu na uszkodzenie narządu ruchu, 
jak również dla niewidomych. Zwłaszcza w budynkach, gdzie nie ma wind lub są one uszkodzone. 
Główny Inspektorat Sanitarny nadesłał odpowiedź na protest Stowarzyszenia. W/w instytucja oficjalnie 
odmówiła zajęcia się problemem wynikającym z wprowadzenia omawianej ustawy, twierdząc, że 
zupełnie jej ten fakt nie interesuje, bowiem nie zobowiązują jej do tego przepisy. 
Ministerstwo Środowiska nadesłało wyjątkowo wykrętną odpowiedź na protest Stowarzyszenia 
przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych w wyniku wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” - w/w 
instytucja oficjalnie odmówiła zajęcia się problemem wynikającym z wprowadzenia tej ustawy.
W związku z powyższym, wystosowano kolejną interwencję w przedmiotowej sprawie (do Ministerstwa 
Środowiska, dw. Premiera RP).
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (przy Ministerstwie Pracy) nadesłało 
odpowiedź, która jednak nic pożytecznego nie wnosiła - Pełnomocnik de facto wykręcił się od podjęcia 
stosownych działań.

Udzielano informacji listownych, telefonicznych i elektronicznych odnośnie możliwości pracy zdalnej 
niepełnosprawnych, praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów (porady 
zarówno w ramach pomocy socjalnej, jak i na zasadach wsparcia edukacyjno-wychowawczego) i innych.

Wystąpiono z interwencją do Ministerstwa Zdrowia odnośnie regresu w leczeniu chorób rzadkich, a 
konkretnie – wycofania refundacji na lek Enzymu Elaprase, używany przy kuracji dzieci z ‘zespołem 
Huntera’.

Wystosowano kolejną interwencję do Premiera RP i Ministra Pracy ws. stanowczego sprzeciwu PSON 
wobec ograniczenia wsparcia dla Zakładów Pracy Chronionej, skutkującego ich likwidacją. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) nadesłało 
negatywna niestety odpowiedź w tej sprawie. Jest to wysoce niepokojące, bowiem Rząd RP planuje 
ponowne zmniejszenie dofinansowania do stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – co oznacza 
kolejne zwolnienia tych osób oraz drastyczne zmniejszenie szans zdobycia zatrudnienia dla tych 
niepełnosprawnych, którzy tego zatrudnienia aktualnie szukają.

Wystosowano protest do Premiera RP oraz Ministerstwa Zdrowia przeciwko celowemu ograniczaniu 

Druk: MPiPS 4



badań diagnostycznych na podstawie przepisów zatwierdzonych przez w/w Ministerstwo.
Ministerstwo Zdrowia nadesłało odpowiedź na w/w protest PSON. Resort zapewnił, że faktycznie 
dostrzega potrzebę zmian na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również sposobu jej 
finansowania tak, aby "promowane były efekty leczenia" i żeby zapobiec opisanemu przez 
Stowarzyszenie zjawisku, zamierza również zwiększyć kompetencje lekarzy pierwszego kontaktu. 
Jednakże na koniec, Ministerstwo tradycyjnie zabezpieczyło się klauzulą: "Na termin wprowadzania 
tych zmian wpływają jednak ograniczenia ekonomiczne Narodowego Funduszu Zdrowia". Natomiast, 
aby „naprawa” sytuacji nie polegała na wprowadzeniu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – 
Stowarzyszenie zadba w kolejnej interwencji.

Do Ministerstwa Zdrowia wyekspediowano pismo odnośnie obniżek cen leków oraz wyprzedaży ich za 
granicę przez rodzime hurtownie farmaceutyczne. Stowarzyszenie wyraża swoje poparcie oraz 
zadowolenie z faktu, że Resort Zdrowia podjął działania w kierunku obniżki cen leków w Polsce poprzez 
naciski na koncerny farmaceutyczne. Jednocześnie jednak PSON zwrócił się z prośbą o wywarcie takich 
samych – lub nawet jeszcze bardziej zdecydowanych – nacisków na rodzime firmy: hurtownie 
farmaceutyczne, w celu całkowitego zlikwidowania wysoce szkodliwego procederu, jakim jest 
wykorzystywanie niskich cen leków w kraju i masowa wyprzedaż tychże za granicę, na czym cierpi 
zdrowie, a nawet życie pacjentów, ponieważ stosownych medykamentów zaczyna brakować w polskich 
aptekach. Proceder ów jest zdaniem naszym oburzający.
Ministerstwo Zdrowia nadesłało pozytywną odpowiedź na w/w wniosek PSON odnośnie polityki 
lekowej tego resortu. Otóż Ministerstwo oficjalnie zapewniło, że w projekcie Ustawy o Zmianie Ustawy 
o Refundacji Leków, Środków Spożywczych Specjalnego przeznaczenia Żywieniowego oraz Wyrobów 
Medycznych, zaproponuje m.in. wprowadzenie przepisów ograniczających możliwość wywozu leków z 
Polski w sytuacji ich braku lub ograniczonej dostępności dla pacjentów w naszym kraju.

W ramach konsultacji społecznych wystosowano wystąpienie do Ministerstwa Pracy oraz Premiera RP 
odnośnie zasiłków opiekuńczych oraz wniosku o pilną korektę niektórych szkodliwych przepisów (skala 
Barthel). Otóż kwota zasiłku będzie uzależniona od stopnia niesamodzielności osoby, która oceniona 
zostanie według skali Barthel. Zdaniem naszym zachodzi poważny problem związany z bazowaniem na 
w/w skali w procesie oceny samodzielności chorego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
umysłowo oraz ze schorzeniami psychicznymi. Skala ta bowiem niejednokrotnie nie ma żadnego 
zastosowania do tych osób, pomimo, że najczęściej wymagają one stałej opieki, dozoru oraz wszelkiej 
pomocy przy czynnościach dnia codziennego, co wyraźnie kwalifikuje te osoby do grupy „poważnie 
niesprawnych” podopiecznych, których cechuje niemal całkowite uzależnienie od opiekuna w zakresie 
złożonych czynności życia codziennego.

Wystosowano kolejną interwencję do Premiera RP oraz Ministra Zdrowia odnośnie planów 
niedopuszczalnego selekcjonowania pacjentów poprzez wprowadzanie dodatkowych ubezpieczeń 
zdrowotnych. Otóż osoby zamożne, które zapłacą dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, będą czekać 
znacznie krócej na wizytę u lekarza – ale to automatycznie wydłuży znacznie czas oczekiwania dla osób 
ubogich i spowoduje wydłużenie kolejek. Będzie to oznaczało faktyczne pozbawienie konkretnej grupy 
obywateli pomocy medycznej na skutek działań państwa polskiego. Zdaniem naszym proponowane 
zmiany są głęboko niekorzystne, jak również - niekonstytucyjne.

Wyekspediowano interwencję do Ministra Zdrowia (dw. Premiera RP) ws. niekonstytucyjnych limitów 
wiekowych dla pacjentów. Otóż Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia sfinansowania leczenia 
niektórych pacjentów, bowiem są za młodzi (!!), twierdząc, że są to przepisy wprowadzone przez 
Ministerstwo Zdrowia. Stowarzyszenie wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec utrudniania przez w/w 
Ministerstwo dostępu do leczenia (lub jego całkowitej odmowy) pacjentom ze względu na ich wiek, 
niezależnie, czy jest to wiek podeszły, czy też ‘nazbyt młody’ (cokolwiek mogłoby to oznaczać w 
rozumieniu Resortu Zdrowia). Tego typu przepisy są zdaniem naszym całkowicie niekonstytucyjne.
Z początkiem roku 2014 otrzymaliśmy odpowiedź. Okazało się, że podjęte przez Stowarzyszenie 
działania zakończyły się po części pozytywnie. Co prawda w/w Resort odmawia wycofania się z 
nierównego traktowania pacjentów pełno- i niepełnoletnich, ale Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia zapewnił nas oficjalnie, że w przypadku 12-letniego pacjenta, na którego przypadek 
powoływało się PSON, a któremu odmówiono leczenia nowotworu z powodu zbyt młodego wieku - 
Minister niezwłocznie podjął działania, by dziecko nie przerwało leczenia.

b) Działalność o zasięgu wojewódzkim (Kraków i Województwo Małopolskie)
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Udzielono oficjalnego poparcia dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 
3 w Krakowie ws. protestu przeciwko likwidacji przez Miasto Kraków inkryminowanej szkoły 
integracyjnej. Interwencję w tej sprawie PSON skierowało do Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych Prezydenta Miasta Krakowa, jak również do samego Prezydenta. 
Prezydent Miasta Krakowa wycofał się ze szkodliwego projektu likwidacji w/w placówki. 
Przedstawiciele Szkoły przekazali Stowarzyszeniu oficjalne pisemne podziękowanie za pomoc i 
wsparcie. 

Pogłębianie świadomości społecznej oraz wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez 
pośrednictwo w promocji szkoleń oraz imprez regionalnych organizowanych m.in. przez Urząd 
Marszałkowski i Urząd Miasta Krakowa (przekazywanie informacji i zaproszeń). Do tego celu używano 
głównie poczty elektronicznej oraz strony WWW Stowarzyszenia. 

Współpraca informacyjna ze Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei oraz z Biurem Porad Obywatelskich, 
odnośnie przedsięwzięcia "Dzień Otwarty Biura Porad Obywatelskich", którego tematem jest prawo 
mieszkaniowe. 

Kilkukrotna współpraca informacyjna z Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka pod kątem 
promocji Akademii Obywateli Trzeciego Wieku, czyli cyklu bezpłatnych szkoleń, warsztatów, wykładów 
i zajęć terenowych dla seniorów (tu: osób powyżej 60 roku życia).

Wystosowano protest do Premiera RP oraz Ministra Finansów odnośnie głęboko niewłaściwego 
działania Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz przeciwko pozbawianiu seniorów ich emerytur. 

Współpraca z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w propagowaniu ichniejszej 
inicjatywy bezpłatnych warsztatów dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku z 
Małopolski.

Do Prezydenta Miasta Krakowa wyekspediowano poparcie dla członkini i wieloletniego sympatyka 
PSON, będącej byłym więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wniosek dotyczy jej 
trudności mieszkaniowych, jako osoby starszej, schorowanej i niepełnosprawnej.

Wystąpiono z interwencją do Premiera RP oraz Ministerstwa Zdrowia ws. planowanego wycofania się 
w/w Ministerstwa z finansowania budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu wraz z wraz z nowymi oddziałami radioterapii, kardiochirurgii, ginekologii, centrum 
urazowym, 24-rema salami operacyjnymi oraz 24-rema stanowiskami neonatologicznymi.
Zdaniem tut. Stowarzyszenia utworzenie zarówno nowego szpitala, jak i w szczególności konkretnych 
wymienionych oddziałów, jest w Krakowie nie tylko potrzebne, ale wręcz nieodzowne. Aktualnie 
istniejące w Krakowie szpitale są przepełnione, lekarze – przepracowani, warunki przyjęcia pacjentów 
coraz gorsze, terminy oczekiwania na wizyty coraz dłuższe – a w związku z tym utworzenie nowego 
szpitala jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia w metropolii, jaką jest 
Kraków, z którego placówek leczniczych korzystają nie tylko tysiące mieszkańców miasta, ale również 
miejscowości peryferyjnych.
Ministerstwo Zdrowia nadesłało odpowiedź na w/w interwencję PSON. Zaproponowało włączenie się 
Stowarzyszenia w działania na rzecz realizacji projektu powstania nowej siedziby w/w Szpitala, poprzez 
aktywne poparcie przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie podjęło działalność w postaci bezpłatnych porad prawnych dla członków PSON.

Wystosowano oficjalne poparcie PSON dla utworzenia nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w 
Krakowie-Prokocimiu (skierowane do Dyrektora w/w szpitala, Premiera RP i Ministerstwa Zdrowia). 
Zdaniem naszym utworzenie zarówno nowego szpitala, jak i w szczególności konkretnych 
wymienionych oddziałów, jest w Krakowie nie tylko potrzebne, ale wręcz nieodzowne. Obecnie 
istniejące w Krakowie szpitale są przepełnione, lekarze – przepracowani, warunki przyjęcia pacjentów 
coraz gorsze, terminy oczekiwania na wizyty coraz dłuższe – a w związku z tym utworzenie nowego 
szpitala jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia w metropolii, jaką jest 
Kraków, z którego placówek leczniczych korzystają nie tylko tysiące mieszkańców miasta, ale również 
miejscowości peryferyjnych, 

Współpraca z Akcją "Szlachetna Paczka" odnośnie finansowej/rzeczowej pomocy socjalnej. Ustalenia z 
rodzinami osób niepełnosprawnych, które zwracały się do PSON o pomoc, w celu skontaktowania ich z 
Akcją "Szlachetna Paczka" w ramach wsparcia rzeczowego dla osób niepełnosprawnych lub 
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poszkodowanych przez los. Namiary tele-adresowe – za zgodą w/w rodzin – przekazano 
przedstawicielkom Akcji.

Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia dziennikarzy TVP Kraków. Nakręcono materiał nt. bardzo trudnej 
sytuacji finansowej organizacji pozarządowych.

26.10.2013 roku miała miejsce w Telewizji Kraków (Kronika Krakowska) prezentacja materiału nt. 
trudnej sytuacji finansowej organizacji pozarządowych w Krakowie, w tym z udziałem PSON.

Udzielono poparcia dla projektu SON Podkarpacie odnośnie ratowania PFRON-u (proponowana 
nowelizacja Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób 
Niepełnosprawnych).

Współpraca informacyjna z Federacją Stowarzyszeń "Amazonki" odnośnie Wojewódzkiej Konferencji 
Wdrożeniową w Urzędzie Miasta Krakowa: konferencja dotyczyła między innymi ograniczenia zjawiska 
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością, poprzez zaproponowanie skutecznych form 
wsparcia oferowanego przez Kluby Amazonek.

Stowarzyszenie przygotowało i złożyło do MOPS Kraków projekt w ramach działania MOPS-42: 
>>WSPARCIE OSÓB 50+ "NAPRZECIW WYZWANIOM"<<.

Organizowano okolicznościowe spotkania świąteczne (integracyjne) osób członków Polskiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.

2. Popularyzacja, organizacja, uczestnictwo i rozwój sportu, rekreacji, wychowania fizycznego, a w 
szczególności poprzez edukację i organizację różnych form imprez sportowych, rekreacyjnych itp. (92 
62 Z)

Wzorem lat ubiegłych, funkcjonowała prowadzona przez Stowarzyszenie wypożyczalnia sprzętu 
sportowego dla niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego (kule, chodziki, wózki 
inwalidzkie).

Współpraca informacyjna z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” organizowanej przez nich imprezy 
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"Dzień Sportu - Niewidomi i Słabowidzący Aktywni Fizycznie" w Krakowie.

Stowarzyszenie PSON udostępniło konto bankowe na okoliczność wpłat z tytułu1 % podatku dla 
niepełnosprawnego sportowca Krzysztofa Żyłki.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z ul. 
Tynieckiej 6 w Krakowie. 

Współpraca informacyjna z Mazurską Szkołą Żeglarstwa odnośnie Bezpłatnych Warsztatów Żeglarskich 
dla Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie przygotowało i złożyło do MOPS Kraków projekt w ramach działania MOPS-42: >>V 
Spartakiada „Zdrowo – Sportowo – Razem!”<<.

Współpraca informacyjna z firmą ARTzona - Sala Tańca odnośnie integracyjnego Balu Andrzejkowego 
(wraz z zapewnieniem niskopodłogowego autobusu dla uczestników).

Rozpoczęto i kontynuowano prace organizacyjne nad kursem dla kandydatów na wychowawców 
wypoczynku, przygotowywanym przez PSON. 

Stowarzyszenie przekazało darowiznę rzeczowa dla Fundacji Na Rzecz Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane, w postaci sprzętu ortopedycznego z magazynów PSON (chodziki, wózki inwalidzkie, kule itp). 

Zestawiono i przekazywano zainteresowanym osobom niepełnosprawnym listy lokacji turystycznych 
(restauracje, kawiarnie, hotele itp.) w Krakowie, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz dodano informacje nt. Centrum Informacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych, Przewodnika 
„Turystyka bez barier-Kraków”, ulg w komunikacji miejskiej w Krakowie, parkowania w strefach dla 
osób niepełnosprawnych, toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych itp.

3. Propagowanie i organizacja doskonalenia form przemieszczania się osób mających trudności w 
poruszaniu się w różnych warunkach terenowych, w budynkach, budowlach i innych obiektach przy 
użyciu różnych środków lokomocji (91 33 Z)

a) Kwestie o zasięgu europejskim

Stowarzyszenie zaopiniowało projekt pokoju hotelowego dla osoby niepełnosprawnej, z 
przeznaczeniem do budowy na Ukrainie, na wniosek firmy zajmującej się wykonywaniem projektów 
architektoniczno-budowlanych. Ponadto, drogą zwrotną wyekspediowano stosowny obszerny zestaw 
materiałów informacyjnych odnośnie dostosowywania infrastruktury na potrzeby osób 
niepełnosprawnych (łącznie z oznaczeniami, wymaganymi rozmiarami itp).

Minister Transportu Republiki Czeskiej nadesłał oficjalne zaproszenie dla przedstawicieli 
Stowarzyszenia na organizowany w Czechach event „Warsztaty dot. Usług Systemu Nawigacji 
Satelitarnej na Potrzeby Osób z Ograniczoną Mobilnością lub Orientacją” (niepełnosprawnych ruchowo 
lub niewidomych i niedowidzących) w Ostrawie dnia 20 września 2013 roku, w ramach Dni NATO w 
Ostrawie.
W terminie późniejszym w/w Minister nadesłał do PSON wyniki i konkluzje wspomnianej konferencji.

b) Działalność o zasięgu krajowym

Współpraca informacyjna z Polskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Motocyklistów odnośnie 
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imprezy „Przełamywanie Barier na Motocyklach” (opowieści osób niepełnosprawnych o swoich 
dalekich motocyklowych podróżach).

Do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jako podmiotu nadzorującego prace 
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, zwrócono się z interwencją ws. tworzenia barier przez 
w/w ośrodki dla osób niesłyszących podczas egzaminów na prawo jazdy (brak zapewnionych tłumaczy 
języka migowego). Dw. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liczne interwencje odnośnie tworzenia oraz prawidłowego i pełnego oznakowania miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych; pod wpływem skarg płynących ze środowiska tych osób.

Udzielono konsultacji na prośbę firmy PKP Polskie Linie Kolejowe SA odnośnie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, projektowania bez barier oraz wytycznych dot. 
oznakowania budynków.

Podjęto współpracę informacyjną z Fundacją „Podaj dalej” w kontekście Kompleksowego Programu 
Usamodzielniającego Osoby Poruszające się na Wózkach Inwalidzkich "Akademia Życia".

Kancelaria Prezydenta RP nadesłała oficjalne zaproszenie dla PSON na konferencję „Prawa i Bariery. 
Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna, a problemy osób niepełnosprawnych”.

Udzielono opinii dla Wojskowych Zakładów Łączności (Dział Utrzymania Ruchu) odnośnie wykonanego 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W ramach wspierania działalności naukowej odnośnie niepełnosprawnych, Stowarzyszenie udostępniło 
materiały merytoryczne, którymi dysponuje oraz obszerne zestawienie zredagowane pod kątem 
statystycznym, odnośnie otrzymanego zapytania ws. pomocy pod kątem inżynierskiej pracy naukowej 
(Politechnika Poznańska) "Analiza i ocena barier architektonicznych na małych dworcach kolejowych" 
(ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób niewidomych i słabowidzących oraz osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich).

c) Działalność o zasięgu wojewódzkim (Kraków i Województwo Małopolskie)

Do Prezydenta Miasta Krakowa wystosowano interwencję odnośnie dostosowania infrastruktury w 
okolicach przystanku tramwajowego przy ul. Zakopiańskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sprawa zakończyła się pozytywnie - kwestia przebudowy przystanku tramwajowego Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia zakończyła się sukcesem, tj. Urząd Miasta znalazł jednak odpowiednie środki 
finansowe na przebudowę i dostosowanie tej lokalizacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
kobiet z wózkami dziecięcymi, o czym informuje pismo Wiceprezydenta Krakowa.

Walka o prawa osób niepełnosprawnych i o likwidowanie barier – za pomocą środków masowego 
przekazu (wywiady, informacje, notatki prasowe), w tym wystąpienia w Telewizji Kraków (Kronika 
Krakowska). 

Do Urzędu i Rady Miasta Krakowa przygotowano wniosek odnośnie planów Władz Miasta ograniczenia 
zmotoryzowanym dostępu do centrum miasta. Wniosek dotyczy zwolnienia zmotoryzowanych osób 
niepełnosprawnych z ew. opłat i restrykcji (dw. pełnomocnika Dąsala). Stowarzyszenie podkreśla, że 
samochód dla niepełnosprawnego nie jest luksusem, lecz koniecznością i narzędziem, które – jak 
przyrząd ortopedyczny - w ogromnym stopniu pomaga osobom o ograniczonej możliwości ruchowej w 
usamodzielnieniu się, rozwoju i dążeniu do wyznaczonych celów. 
W/w wnioskiem PSON zajęła się Komisja Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Prócz powyższego, 
pisemnie zwróciła się ona również do Prezydenta Miasta Krakowa o rozpatrzenie i udzielenie 
odpowiedzi w przedmiocie poruszonej sprawy.
Odnośnie w/w sprawy odpowiedź nadesłał również Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 
Sprawa wniosku zakończyła się z powodzeniem Stowarzyszenia, bowiem Zarząd ów poinformował, że 
po otrzymaniu pisma PSON, rozpatrzy w w/w projektach ograniczenia ruchu sprawę umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym wjazdu do centrum Krakowa poprzez odpowiednie zapisy na tablicach 
informacyjnych strefy ograniczonego ruchu pojazdów.
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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 faktycznie 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)

195

35

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Wystosowano cały szereg interwencji ws. nieracjonalnych oraz powodujących powstawanie barier dla 
niepełnosprawnych, zmian wprowadzonych przez krakowski ZIKiT w sieci połączeń komunikacji 
miejskiej w Krakowie. 
Odnośnie tej kwestii kilkakrotnie rozmawialiśmy z dziennikarzami, m. in. z Radia "Eska" oraz Telewizji 
Kraków. 

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie zwrócono się z postulatem 
wprowadzenia zewnętrznej informacji głosowej w pojazdach krakowskiego MPK, na potrzeby osób 
niewidomych, niedowidzących oraz seniorów.
Następnie, na wniosek MPK Kraków wyekspediowano pismo do Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych o. w Krakowie odnośnie możliwości dofinansowania wprowadzenia 
zewnętrznej w/w informacji głosowej w pojazdach krakowskiego MPK (dw. zainteresowanego, oraz 
Prezydenta Miasta Krakowa i Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych).
PFRON Małopolska odmówił udzielenia dofinansowania, jak zwykle zasłaniając się „przepisami”. W 
związku z powyższym ponownie zwrócono się w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa o pomoc i 
wsparcie. 
Za sukces Stowarzyszenia poczytujemy sobie uzyskaną ostatecznie informację od Prezydenta Miasta 
Krakowa, że po serii interwencji PSON w „Harmonogramie Działań na Rok 2013 w Ramach Programu 
Dostosowania Komunikacji Miejskiej do Obsługi Osób Niepełnosprawnych” czynione są kolejne kroki w 
kierunku dostosowywania infrastruktury na potrzeby niepełnosprawnych, w tym przewidziane są: 
· Instalacja w pojazdach MPK systemów głosowej informacji pasażerskiej,
· Informacja głosowa na dostarczanych tablicach DIP w postaci przycisku i modelu syntezatora mowy,
· Sygnalizacja akustyczna na wszystkich remontowanych skrzyżowaniach, 
· Zaznaczenie na tablicach DIP kursów realizowanych taborem niskopodłogowym,
· Montaż sygnalizatorów akustycznych dla pieszych,
· I szereg innych.

Udzielono konsultacji na prośbę firmy PKP Polskie Linie Kolejowe SA odnośnie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, projektowania bez barier oraz wytycznych dot. 
oznakowania budynków.

Wystosowano interwencję do jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie, odnośnie warunków 
sprzyjających powstawania kontuzji i kalectwa na tamt. osiedlu. Interwencja zakończyła się sukcesem.

Udzielano obszernych informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom nt. rozlicznych 
kwestii dot. niepełnosprawności (telefonicznie, elektronicznie i droga pocztową) w tym na przykład nt. 
uprawnień i ulg dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, nt. konkretnych ulg dla 
niepełnosprawnych w przejazdach krakowskimi pojazdami MPK i wiele innych. 

Stowarzyszenie PSON udostępniło konto bankowe na okoliczność wpłat z tytułu1 % podatku dla 
niepełnosprawnego chłopca, poruszającego się na wózku inwalidzkim.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Analizowanie, 
programowanie oraz 
oddziaływanie na 
kształtowanie polityki 
społecznej w zakresie 
inwalidów oraz pozostałych 
osób niepełnosprawnych 
(74 11 Z)

2. Popularyzacja, 
organizacja, uczestnictwo i 
rozwój sportu, rekreacji, 
wychowania fizycznego, a w 
szczególności poprzez 
edukację i organizację 
różnych form imprez 
sportowych, rekreacyjnych 
itp. (92 62 Z)

3. Propagowanie i 
organizacja doskonalenia 
form przemieszczania się 
osób mających trudności w 
poruszaniu się w różnych 
warunkach terenowych, w 
budynkach, budowlach i 
innych obiektach przy 
użyciu różnych środków 
lokomocji (91 33 Z)

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 62,938.22 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60,256.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 2,162.12 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 520.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 31,650.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85 14 A W 2013 r. Polskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych prowadziło działalność 
gospodarczą w zakresie:1. inicjowania i 
organizowania różnych form rehabilitacji 
ruchowej, medycznej, społecznej itp., a w 
szczególności dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; działalność 
uwzględnieniem możliwości stosowania 
inżynierii rehabilitacyjnej, jako środka 
maksymalnego kompensowania ich braków 
lokomocyjnych (85 14 A)● Prowadzenie 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: W 
roku 2013 Stowarzyszenie kontynuowało 
prowadzoną w ubiegłych latach działalność 
gospodarczą, której główny trzon stanowiły 
prace Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Pson–Med, skupiające się wokół 
dwóch głównych zagadnień:– badania i 
konsultacje medyczne (medyczne poradnictwo 
neurologiczne i rehabilitacyjne),– rehabilitacja 
medyczna (zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych). Kwalifikacyjne 
konsultacje na rehabilitację prowadzoną w 
NZOZ Pson-Med. W tymże roku, dnia 
31.08.2013 – działalność zakończono.

74 83 Z realizacja usług biurowo – administracyjnych (74 
83 Z)● Prowadzenie punktu usług 
kserograficznych. Dochody uzupełniane były 
skromnymi wpływami z usług kserograficznych, 
które prowadzone są w niewielkim zakresie. 
Wszelkie dochody uzyskane z tytułu działalności 
gospodarczej przeznaczone zostały na realizację 
celów statutowych Stowarzyszenia.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 4,182.35 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,182.35 zł

4.3. 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

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

8,319.90 zł

0.00 zł

75,828.08 zł

103.27 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

84,251.25 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 84,251.25 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-21,313.03 zł

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. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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)

30,000.0 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)

2.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

823.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 52,443.20 zł

a) z tytułu umów o pracę 50,593.20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,850.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,300.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,800.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

15 maja 2014 roku
Prezes PSON Grażyna 

Dąbrowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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