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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica AL. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO

Nr domu 48 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-018 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 503845587

Nr faksu 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-SEKRETARZ 
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

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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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

DOROTA FILIPOWSKA PRZEWODNICZĄCA 
GŁÓWNEJ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MONIKA SUŁKOWSKA CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

MICHAŁ MACIASZEK SEKRETARZ GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

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)

Współpraca informacyjna z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej odnośnie Programu reintegracji 
społecznej i aktywizacji zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań 
komunalnych, mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia.

Stowarzyszenie otrzymało oficjalne zaproszenie do współpracy przy opracowywaniu Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020, od Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anny Okońskiej - Walkowicz.

W ramach wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - współpraca informacyjna z 
firmą NAZWA.PL odnośnie nagłośnienia rekrutacji niepełnosprawnych na stanowisko: Specjalista ds. 
Relacji z Klientem.

Uczestnictwo w konferencji „Kraków dla Wszystkich” z udziałem Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych p. Bogdana Dąsała.

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych otrzymało zaproszenie na rozprawę Trybunału 
Konstytucyjnego dnia 23 stycznia 2014, na której rozpatrywano skargę z wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczącego pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości sprawowania funkcji 
wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta.

Współpraca informacyjna z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odnośnie ofert pracy dla 
niepełnosprawnych, w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w konferencji „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-
2020” z udziałem pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej.

Odnośnie interwencji PSON do Ministra Zdrowia (dw. Premiera RP) ws. niekonstytucyjnych limitów 
wiekowych dla pacjentów, 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.

Współpraca informacyjna z Fundacją Agenor odnośnie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla 
osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów, w zakresie porad prawnych, psychologicznych, 
psychoterapeutycznych, socjalnych oraz informacyjnych i zawodowych.

Stowarzyszenie otrzymało od Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta 
Krakowa zaproszenie do uczestniczenia w Grupach Roboczych w ramach projektu "Współpraca i 
partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".

Ministerstwo Zdrowia nadesłało zdawkową odpowiedź na interwencję Stowarzyszenia odnośnie 
planów selekcjonowania pacjentów poprzez wprowadzanie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Kontynuacja współpracy informacyjnej z Polskim Holdingiem Rekrutacyjnym pod kątem aktywizacji i 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przygotowano i przekazano osobie będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej obszerne zestawienie 
Domów Seniora oraz placówek pokrewnych, w województwie małopolskim.

Współpraca informacyjna z Galicyjskim Centrum Edukacji odnośnie naboru kadry na świadczenie usług 
doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie, którego celem jest zwiększenie 
aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie niepełnosprawnych, bezrobotnych z województwa 
małopolskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przekazał zaproszenie dla PS ON do uczestnictwa w 
konferencji dla organizacji pozarządowych dotyczącej Programu 'Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014 - 2020.

Współpraca informacyjna z Ośrodkiem Szkoleniowo-Doradczym "Persona" w Inowrocławiu odnośnie 
projektu (m. in. dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych) „Z komputerem na TY - kursy ECDL 
podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa 
małopolskiego”. (Udział był bezpłatny).

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 
ramach prowadzonych konsultacji społecznych Wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w 
realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim na lata 
2014-2020 zaprosił przedstawicieli PS ON na spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

Odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia z przedstawicielami i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza 
(Komisja Polityki Społecznej Rady) w celu omówienia możliwości ewentualnej współpracy.

W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - współpraca informacyjna z firma 
INTERIMAX odnośnie oferty pracy dla pracownika niepełnosprawnego (Młodszy specjalista ds. 
sprzedaży usług HR).

Sporządzono zestawienie będących w posiadaniu Stowarzyszenia aktualnych ofert pracy dla 
niepełnosprawnych, jak również ofert szkoleniowych i przekazano je osobie zainteresowanej.

Ze Stowarzyszenia Aktywne Życie nadeszło zaproszenie do uczestnictwa w Manifestacji Godności Osób 
z Niepełnosprawnościami przed budynkiem Sejmu, na 5 maja 2014 roku. Później, na ręce 
Stowarzyszenia Aktywne Życie przekazano drogą elektroniczną pełne poparcie PSON dla postulatów 
organizacji przygotowujących na dzień 5 maja 2014 roku Manifestację Godności Osób z 
Niepełnosprawnościami przed budynkiem Sejmu RP, wyrażając jednocześnie żal, że z przyczyn 
obiektywnych nie jesteśmy w stanie oddelegować swego przedstawiciela do osobistego udziału w w/w 
wydarzeniu.

Współpraca informacyjna z firmą AMD Group, odnośnie aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych (staże dla osób niepełnosprawnych).
Udzielono wywiadu nt. działalności Stowarzyszenia dla czasopisma "Wiadomości Lokalne".

Wystosowano podziękowanie dla Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie 
Krzysztofa Olkowicza za walkę o prawa osób niepełnosprawnych. Zdaniem naszym dyr. Olkowicz stając 
w obronie aresztowanych za drobne przestępstwa osób niepełnosprawnych umysłowo: Arkadiusza W., 
tudzież Radosława Agatowskiego, działał w jak najlepszej wierze i z dbałości o dobro osób słabszych, 
niepełnosprawnych i poszkodowanych przez los, a jego postawa godna jest pochwały i naśladowania. 
W związku z powyższym postulujemy do wszelkich odnośnych organów o uwolnienie p. Dyrektora 
Olkowicza od wszelkich ewentualnych zarzutów związanych z zapłaceniem kary za osobę skazaną.
Kolejny sukces osiągnięty wysiłkiem wielu podmiotów, w tym silami Polskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych: dnia 17 lutego 2014 r. wystosowaliśmy oficjalne poparcie (w tym do Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz do Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej) dla osoby i aktywności p. 
Krzysztofa Olkowicza, Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, odnośnie 
wstawiennictwa na rzecz osób niepełnosprawnych. Postulowaliśmy do wszelkich odnośnych organów o 
uwolnienie p. Dyrektora Olkowicza od wszelkich ewentualnych zarzutów, działał bowiem w jak 

Druk: MPiPS 3



najlepszej wierze i dbałości o dobro osób słabszych, niepełnosprawnych i poszkodowanych przez los. 
Wg obowiązujących nieżyciowych przepisów, sąd prawdopodobnie musiał uznać go winnym, ale - 
odstąpił od wymierzenia kary.

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), takich jak np.: dzień 
kobiet, spotkania opłatkowe i wielkanocne, Tydzień Osób Niepełnosprawnych, koncerty artystyczne itp. 
Do tego celu używano głównie poczty elektronicznej oraz strony WWW Stowarzyszenia.

Współpraca informacyjna z firmą Inspirations Media odnośnie bezpłatnych szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych (grafika komputerowa i DTP oraz projektowanie stron WWW).

Wzorem lat ubiegłych, prowadzono ścisłą współpracę z Impresariatem Artystycznym HA- BART, 
wspierającym działalność Stowarzyszenia poprzez organizowanie koncertów i imprez artystycznych 
propagujących szeroko pojętą problematykę niepełnosprawności.

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

W reakcji . na prośbę o pomoc, przygotowano i wyekspediowano matce dziecka niepełnosprawnego 
obszerne zestawienie zawierające namiary na organizacje pozarządowe zajmujące się problematyka 
dzieci (głównie niepełnosprawnych), poradnie rehabilitacyjne, firmy i instytucje organizujące 
wypoczynek dla dzieci, zajęcia pozaszkolne, kluby, świetlice itp, z okolic Jastrzębia-Zdroju.

Podjęto współpracę informacyjną ze Stowarzyszeniem Wiosna odnośnie promocji ich projektu 
„Telekariery” (aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ruchowo z 
Małopolski).

Do premiera RP (dw. Ministra Pracy) wystosowano pismo z poparciem protestów rodziców dzieci 
niepełnosprawnych w pomieszczeniach Sejmu RP. Otóż Zarząd Główny Stowarzyszenia PSON pragnie 
udzielić swego poparcia postulatom osób protestujących, odnośnie uzawodowienia w/w opieki, jak 
również podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego przynajmniej do wysokości minimalnej pensji krajowej.

Fundacja "Bo Cię Kocham" zwróciła się do Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z prośbą 
o objęcie patronatem organizowanej przez nich imprezy charytatywnej „KABARETY I INNE BALETY z 
niepełnosprawnością w tle”. Impreza miała miejsce dnia 6 czerwca 2014 r. w Kinoteatrze „WRZOS” w 
Krakowie.
Imprezę objęto patronatem PSON oraz udzielono pomocy w jej rozpropagowaniu.

Nawiązano współpracę informacyjną z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 z 
Przemyśla pod kątem kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

W czasopiśmie "Wiadomości Lokalne" ukazał się tekst dotyczący działalności PSON.

Współpraca informacyjna z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Odział w .'Krakowie w 
zakresie propagowania koncertu charytatywnego na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane 
"Kapele Serc".

Kontynuacja współpracy informacyjnej z Biurem „Doradztwo i Kariera” w ramach w ramach aktywizacji 
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie PSON udzieliło swego poparcia protestowi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych odnośnie zmian w PIT (kwestia wypełniania zeznań PIT przez Urząd Skarbowy oraz 
wątpliwości z tym związane - problematyka ulg podatkowych i 1% dla OPP).

Współpraca informacyjna ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie w 
kontekście bezpłatnych zajęć usprawniających dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

Udzielono porady prawnej osobie niepełnosprawnej odnośnie problematyki świadczeń urlopowych dla 
ON.
Analogicznie udzielono porady odnośnie problematyki całkowitej niezdolności do pracy.
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Osobę niepełnosprawną poinformowano nt. świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.

Udzielono rozległej informacji opiekunce osoby niewidomej, odnośnie ulg i Niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin.

Współpraca informacyjna z Fundacją IMAGO odnośnie spotkania informacyjnego z dzieci z 
niepełnosprawnościami - „Diagnoza: i co dalej?”.

Wystosowano interwencję do Prezydenta Miasta Nowego Sącza ws. utworzenia zerówki dla dzieci 
niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
Prezydent Miasta Nowego Sącza nadesłał negatywną odpowiedź na wniosek PSON o utworzenie 
zerówki dla dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym 
Sączu. Prezydent odmowę motywuje faktem, że rodzice dzieci niepełnosprawnych postulujący 
utworzenie w/w oddziału zerowego - nie są mieszkańcami Miasta Nowego Sącza.

W ramach wspierania rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych - współpraca informacyjna z firmą 
Meden-Inmed Sp. z o.o. odnośnie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

W ramach aktywizacji oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - kontynuacja współpracy 
informacyjnej z Powiatowym Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko".

Informacyjna współpraca z Fundacją Sustinae pod kątem propagowania projektu "Świadomy rodzic - 
dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością" dla rodziców i opiekunów dzieci z 
niepełnosprawnością.

Wyekspediowano interwencję do Premiera RP oraz Ministra Pracy odnośnie wzrastającej liczny umów 
‘śmieciowych’ w kontekście przyszłych emerytur. Seniorzy - emeryci i renciści - po wieloletniej pracy 
zawodowej mają zdaniem naszym prawo do godnego spędzania jesieni życia. Są to osoby starsze, 
zazwyczaj schorowane, najczęściej nie zaliczające się do osób zamożnych, a na starość zasługują na 
spokojną i możliwie produktywną egzystencję. Jednak państwo polskie nie będzie w stanie zapewnić 
tego typu świadczeń, o ile już dziś nie zlikwiduje się problemu umów śmieciowych, których w Polsce 
lawinowo przybywa. Podkreślić należy, że jest to zjawisko nietypowe dla krajów Unii Europejskiej. Może 
to w przyszłości spowodować zawalenie się systemu emerytalnego w związku z unikaniem świadczenia 
stosownych opłat (składek społecznych) przez zakłady pracy, co w konsekwencji doprowadzi do 
katastrofy socjalnej. Tego typu praktyki ujawniają głębokie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku 
pracy w Polsce, zapowiadają również przyszłe poważne problemy systemu emerytalnego w kraju oraz - 
łamiąc niejako umowę społeczną - nadwerężają zaufanie zarówno do firm, jak i do instytucji 
państwowych. Jako organizacja pożytku publicznego, działająca na rzecz seniorów i osób 
niepełnosprawnych, wnosimy więc niniejszym swój stanowczy sprzeciw wobec tej sytuacji (jak również 
wobec ewentualnego ułatwiania tego procederu poprzez wprowadzanie sprzyjających temu ustaw), 
wnioskując jednocześnie o odpowiednią pilna zmianę odnośnych przepisów, skutkującą 
znormalizowaniem tej niekorzystnej społecznie i wyjątkowej w Unii Europejskiej sytuacji.

Nawiązano współpracę informacyjną z projektantem mebli dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych i seniorów.

Przedstawiciel PSON uczestniczył w konferencji dot. Różnych form zatrudnienia „Bogactwo rozwiązań 
kapitałem firmy”.

Uczestnctwo w Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Krakowie, które było częścią większej 
inicjatywy pn. „III Sektor dla Polski”. Celem projektu było podsumowanie 25lecia działalności 
organizacji pozarządowych w Małopolsce i przygotowanie strategii działań na następne 25 lat.

Współpraca informacyjna z Firmą Security Group Sp zoo pod kątem zatrudnienia i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wystosowano kolejną interwencje do Premiera RP oraz Ministra Pracy dot. Spółdzielni inwalidów oraz 
zakładów pracy chronionej. 
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Na portalu wolontariat-malopolska.pl ukazał się dnia 2 lipca 2014 roku artykuł „Organizacje 
pozarządowe w służbie osobom niepełnosprawnym” traktujący m.in. o Polskim Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych.

W związku z zapytaniem elektronicznym (facebook) zredagowano zestawienie najstarszych polskich 
NGO’s działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wysłano osobie zainteresowanej.

Współpraca informacyjna z firmą AMD Group pod kątem aktywizacji osób niepełnosprawnych 
(szkolenia, staże).

W wyniku interwencji osób niepełnosprawnych, jak również w wyniku doniesień medialnych 
wystosowano wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie Europejskiej Karty Osoby 
Niepełnosprawnej. Otóż z sygnałów napływających do PSON wynika, że polskie dokumenty 
potwierdzające niepełnosprawność nie są wszędzie honorowane. Nie są także zrozumiałe ponieważ są 
tylko w j. polskim. Jedynie osoby z widoczną niepełnosprawnością są rozumiane jako niepełnosprawne. 
Ta sytuacja musi pilnie ulec zmianie. W/w nadesłał pozytywną odpowiedź na interwencję PSON, 
zapewniając że podjęto stosowane działania w tym kierunku. Należy poczytać to za kolejny sukces 
PSON. 

Do PSON zwróciła się opiekunka osoby niepełnosprawnej – krewny w stanie śpiączki- o pomoc w 
znalezieniu asystenta osoby niepełnosprawnej oraz placówek pomocy w celach rehabilitaCyjnych. 
Przygotowano stosowne zestawienie pod kątem jej miejsca zamieszkania i przekazano osobie 
zainteresowanej.

Inforrmacyjna współpraca z Grupą "Bois dentelle" - społecznością stworzoną dla osób z chorobami 
ultra-rzadkimi oraz SWAN. Jest to społeczność składająca się przede wszystkim z sób, którzy posiadają 
tzw. statut „zespół chorobowy bez nazwy”, czyli SWAN (ang. Syndrom Without A Name). Do tej 
społeczności należą również ludzie, o których wiadomo, że najprawdopodobniej lub na pewno są 
jedynymi zdiagnozowanymi przypadkami medycznymi w Polsce (mogąjednak mieć „swojąkopię” na 
świecie).

Udzielono kolejnej pomocy prawnej osobie niepełnosprawnej wnoszącej o poradę pisemną.

Wyekspediowano podziękowania dla profesora Stanisława Mazurkiewicza - oraz jego zespołu - z 
Politechniki Krakowskiej (Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki) odnośnie działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Podziękowania wystosowane zostały w kontekście osiągnięć zespołu 
naukowców pod kierownictwem profesora pod kątem pionizowania osób niepełnosprawnych i 
umożliwienia im chodzenia dzięki protezom mechanicznym.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Zakład 
Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Wydział Mechaniczny, Instytut Mechaniki Stosowanej) 
skontaktował się z PSON telefonicznie, dziękując za wyrazy poparcia przekazane dnia 21 lipca 2014 dla 
pracy jego oraz jego zespołu w kontekście działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (mechaniczne 
protezy pionizujące).

W/w Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki zwrócił się do PSON z prośbą o dostarczenie 
wyników badań statystycznych odnośnie zapotrzebowania na sprzętu pionizujący dla 
niepełnosprawnych oraz protezy mechaniczne tego typu. Wychodząc z założenia, że pionizowania 
wymagać mogą osoby, które nie wykonują samodzielnie czynności takich, jak chodzenie, kładzenie się / 
wstawanie (i inne), osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa), jak również te 
konkretnie, które korzystają z wózków inwalidzkich, posiadają poważne uszkodzenia i choroby narządu 
ruchu, ew. schorzenia neurologiczne, dające podobne skutki - zdobyte dane statystyczne opracowano 
pod kątem interesującym Politechnikę, po czym przekazano Zakładowi Mechaniki.

Na stronie WWW PSON opublikowano informacje dla niepełnosprawnych o osobach zwolnionych z 
opłat abonamentowych RTV wg nowelizacji ustawy.

Wystąpiono z interwencją do Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Krakowie w kwestii głęboko wątpliwych decyzji Zespołów ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności, które zmniejszają lub odbierają grupy inwalidzkie osobom niezdolnym do 
samodzielnej egzystencji, a których stan zdrowia ulega pogarszaniu. Sprawa na przykładzie 
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niepełnosprawnego mieszkańca Kasinki Małej, p. Kazimierza Drabika, któremu pomimo znacznie i 
konsekwentnie pogarszającego się stanu zdrowia - komisja lekarzy orzekających w PCPR zmniejszyła 
stopień niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany. Podkreślić należy, że mężczyzna nie jest 
zdolny do pracy, ni do samodzielnej egzystencji.

Udzielono wywiadu w tej sprawie, dla dziennikarzy Telewizji TTV (program "Blisko ludzi"), 
wykorzystanego potem również w telewizji TVN. Oto link do w/w materiału telewizyjnego: http 
://ttv.pl/aktualnosci,926,n/skandaliczna-decyzja-komisji,129827.html

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, jako podmiot wydający decyzję w sprawie poprzez 
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, nadesłał odpowiedź na interwencję 
Stowarzyszenia. Była to odpowiedź w większości negatywna. Pozytywnym  aSpektem interwencji PSON, 
który można poczytywać tu za częściowy sukces, jest informacja o uchylenie przez w/w Zespół 
poprzedniej decyzji odnośnie uprawnień p. Drabika w ruchu drogowym (przywrócenie uprawnień do 
posiadania przezeń Karty Parkingowej osoby niepełnosprawnej).

W oparciu o Ustawę o Działalności Pożytku Publicznego, portalowi LoveKrakow.pl udostępniono dane 
odnośnie Stowarzyszenia PSON na potrzeby przeprowadzenia analizy dot. spraw finansowych i kwestii 
zatrudnienia pracowników w krakowskich organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach - w celu 
późniejszego sporządzenia raportu z działalności krakowskich organizacji pozarządowych.

Współpraca informacyjna z Holdingiem Media-Satum odnośnie wprowadzenia w sklepach Media Markt 
i Saturn specjalnych udogodnień dla osób niesłyszących. Otóż sklepy wyposażone zostały w wideo-
telefony z tłumaczem języka migowego on-line do obsługi niesłyszących i głuchoniemych klientów. Po 
zaoferowaniu w ubiegłym roku w łódzkim sklepie Media Markt możliwości tłumaczenia na język 
migowy, holding Media-Satum postanowił zaoferować rozwiązanie niesłyszącym i głuchoniemym 
klientom również w pozostałych marketach w Polsce. Teraz każdy sklep Media Markt i Saturn został 
wyposażony w wideo-fon, za pomocą którego można połączyć się z tłumaczem języka migowego. 
Korzystająca z niego osoba głuchoniema będzie widziała tłumaczenie na ekranie. Z wideo- połączeń 
można korzystać w godzinach 09:30-18:00.

Stowarzyszenie udzieliło swego oficjalnego poparcia dla postulatu Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych "Podkarpacie" odnośnie przywrócenia uzupełniających SODiR ulg i zwolnień 
podatkowych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (kwestia wsparcie dla 
Zakładów Pracy Chronionej ZPChr oraz Spółdzielni Inwalidów).

Fundacja BIS (Biuro Inicjatyw Społecznych) nadesłała zaproszenie na seminarium dot. procedur 
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w w/w seminarium pt. „Zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością. Aspekty formalno-prawne”.

Przygotowano i wystosowano protest / interwencję do Ministerstwa Zdrowia odnośnie szpitala w 
Wołowie, w kontekście wysoce bulwersujących doniesień medialnych. Choremu na serce 60-latkowi 
odmówiono pomocy medycznej, a nawet nie wpuszczono do budynku szpitala (!!). Mężczyzna zmarł 
przed zamkniętymi drzwiami placówki.
W odpowiedzi na w/w interwencję Stowarzyszenia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zleciło 
Wojewodzie Dolnośląskiemu przeprowadzenie kontroli prawidłowości całości postępowania personelu 
medycznego zastosowanego wobec w/w mężczyzny. Ponadto przeprowadzenie kontroli zostało 
również zlecone Dolnośląskiemu Oddziałowi NFZ. W związku z treścią interwencyjnego pisma PSON, 
można to uznać za działanie zakończone sukcesem.

Na posiedzeniu Zarządu PSON zapadła decyzja o założeniu kolejnego subkonta na potrzeby zbierania 
środków dla niepełnosprawnego dziecka.

Obecność prezes PSON na spotkaniu dotyczącym powołania Rady Organizacji pozarządowych w 
Krakowie, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa (pełnomocnik prezydenta Miasta Krakowa ds. 
polityki społecznej, Anna Okońska-Walkowicz).

Dalsze działania na rzecz promocji i wsparcia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, między 
innymi ponownie poprzez współprace informacyjną z firmą A- Trybut / Polski HR. Kolejne oferty pracy 
dla niepełnosprawnych publikowano na portalu PSON w ramach wspierania i propagowania 
zatrudniania osób z niepełnosprawnością.
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Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” w kontekście akcji „Szlachetna Paczka” (wzorek roku 
ubiegłego).

Wizyta dziennikarzy TVN. Przedstawiciel PSON udzielił wywiadu odnośnie osób niepełnosprawnych 
(odmowna decyzja PFRON dofinansowania inwalidzkiego wózka elektrycznego dla osoby ze 
stwardnieniem rozsianym).

Współpraca informacyjna z Uniwersytecką Szkołą Kształcenia Indywidualnego, pod kątem wspierania 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie udzieliło pomocy w przeprowadzeniu badań naukowych pośród osób 
niepełnosprawnych ruchowo, na potrzeby realizacji pracy doktorskiej. Pomoc dotyczy badań 
ankietyzacyjnych (plus kwestionariusz samoakceptacji). Praca z zakresu „Osobowościowe 
uwarunkowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnością ruchową w życiu społecznym”.

Kontynuacja budowania bazy danych odnośnie szeroko pojętych uprawnień osób niepełnosprawnych w 
Polsce.

Współpraca informacyjna z firmą Maxus Cleaning odnośnie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie z Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych oraz 
Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów przygotowało zebranie pod hasłem 
"Własnej konstrukcji aparat do wspomagania chodu osób z wiotkim porażeniem kończyn dolnych" z 
udziałem naukowców: Prof. dr hab. Stanisława Mazurkiewicza z Politechniki Krakowskiej oraz dr med. 
Wojciecha Radły.

Współpraca informacyjna z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym w kontekście wystawy 
fotoreportażu pt.: "Otwórz oczy, usłysz nas, naprawdę jesteśmy!" Piotra Stanisławskiego, 
organizowanej w Warszawie przez w/w Towarzystwo. Wystawie patronuje Pani Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego a także Pełnomocnik Rządu ds. 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).

Współpraca informacyjna z Mazurską Szkołą Żeglarstwa oraz Polskim Związkiem Żeglarzy 
Niepełnosprawnych w zakresie promowania Bezpłatnych Warsztatów Żeglarskich dla Osób 
Niepełnosprawnych.

Zebrano i zestawiono informacje nt. formalno-prawnych podstaw dofinansowania uczestniczenia 
opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, wraz ze stosowną podstawą prawną. 
Całość przesłano drogą elektroniczną do osoby zainteresowanej będącej opiekunem 
niepełnosprawnego.

Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 
wystosowała zaproszenie dla PSON do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Konferencji Naukowo-
Metodycznej „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Do biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych p. Bogdana Dąsała 
złożono projekt „Do szkoły - gotowi - start!” w ramach XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham 
Kraków z Wzajemnością” .
Impreza odbyła się i zakończona została sukcesem. Pierwsza część miała miejsce na Rynku Głównym w 
Krakowie, druga zaś - na krakowskich Błoniach.
W ramach imprezy rozstrzygnięto również konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych (pod tym 
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samym tytułem).
Prezydent Miasta Krakowa przekazał oficjalne podziękowanie dla PSON za uczestnictwo w XV Tygodniu 
Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” ze zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
eventem „Do szkoły, gotowi, start!”.

Trwały przygotowania do kolejnej - V Spartakiady PSON „Zdrowo, sportowo, razem!”, dla dzieci i 
młodzieży z krakowskich szkół specjalnych.
Miała ona miejsce dnia 7 października 2014 roku, w Krakowie, w hali sportowej KS Bronowianka. Do 
udziału w imprezie zgłosiło się wstępnie sześć krakowskich szkół specjalnych, z czego ostatecznie udział 
w imprezie wzięło pięć z nich, a mianowicie:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych i Słabowidzących Zespół Szkół Specjalnych 
nr 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 Zespół Szkół 
Specjalnych nr 14 Impreza była dużym sukcesem Stowarzyszenia.

Współpraca informacyjna ze Stowarzyszeniem "Aktywne Życie" z Katowic, odnośnie 
przygotowywanego przez nich projektu pt. »Piknik Spadochronowy „Nie chodzę - latam!« w kontekście 
skoków spadochronowych dla osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanym osobom niepełnosprawnym przekazano przygotowane zestawienie dokumentów, 
które będą wymagane podczas zgłoszenia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Matce niepełnosprawnego sportowca — medalisty, udzielono informacji nt. możliwości gratyfikacji i 
stypendiów za udział i zdobywanie medali w mistrzostwach ogólnopolskich, europejskich i światowych.  

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)

Przygotowano szczegółowe zestawienie informacji nt. możliwości uzyskania z różnorakich podmiotów 
dofinansowania do dojazdów do pracy osoby niepełnosprawnej. Stosowne zestawienie przekazano do 
osoby zainteresowanej.

Wystosowano interwencję w kwestii jednego z członków PSON (m. in. do Urzędu Gminy i Miasta 
Proszowice) odnośnie niewłaściwego podejścia wymiaru sprawiedliwości do problematyki zapobiegania 
niepełnosprawności i kalectwu w wypadkach drogowych.

Wizyta w siedzibie PSON przedstawiciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Proszowicach. Omówiono głównie kwestie barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych (w transporcie indywidualnym oraz zbiorowym), jak również możliwości 
ewentualnej współpracy.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przygotowano opublikowano 
zestawienie firm, zajmujących się przewozem niepełnosprawnych w mieście Krakowie (głównie dla 
osób na wózkach).

Na wniosek firmy ARCADIS Poland (międzynarodowa firma specjalizującą się w konsultingu, 
projektowaniu, inżynierii oraz zarządzaniu projektami w obszarze infrastruktury, zasobów wodnych, 
środowiska naturalnego i budownictwa) sporządzono zestawienie danych nt. infrastruktury ścieżek 
dotykowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Zebrane ¡informacje przekazano do w/w firmy.

Na wniosek firmy PKP Przewozy Regionalne, Stowarzyszenie zaopiniowało nowy „Regulaminu 
Przewozu”.

Wystąpiono pisemnie do Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście o utworzenie miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych na terenie podległym tamt. placówce.
W/w interwencja PSON zakończyła się sukcesem - w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia odnośnie 
utworzenia tam miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, nadesłano odpowiedź pozytywną: 
podjęto decyzję, aby Urząd w miarę posiadanych środków oznaczył miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach nadesłał wymijającą odpowiedź na interwencję 
PSON dot. utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Szpitalu Powiatowym im. 
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Jana Pawła II w Wadowicach.
W związku z tym Stowarzyszenie podjęło dalsze działania w tej sprawie: wystosowano kolejny wniosek 
o utworzenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, tym razem do firmy "PARKING CENTRUM 
Grzegorz Koim", odnośnie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Wadowicach).

Stowarzyszenie odniosło sukces w kontekście interwencji ws. wykonania przejścia na plażę (wraz z 
ogólnodostępną platformą widokową) dla niepełnosprawnych w miejscowości Darłowo. Otóż Urząd 
Miejski w Darłowie nadesłał odpowiedź pozytywną, informującą, że uwagi nadesłane przez PSON 
zostaną wzięte pod uwagę na etapie przygotowywania 
projektów na budowę promenad spacerowych oraz nowoczesnych przejść dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Dokonano zestawienia informacji odnośnie zasad i przepisów dot. dostosowania budynków oraz 
infrastruktury generalnie, do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym ruchowo, niewidomych itp) na 
potrzeby firmy MONTIS Hotel & SPA, planującej organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 
niepełnosprawnych. Stosowne informacje przekazano w/w firmie drogą elektroniczną.

Do Stowarzyszenia dotarło zapytanie w sprawie możliwości uzyskania asystenta osoby 
niepełnosprawnej podczas pobytu na Dworcu Głównym PKP w Krakowie. Zgodnie z telefonicznymi 
ustaleniami z przedstawicielką Dworca Głównego w Krakowie otrzymano informację, że o planowanej 
podróży należy poinformować telefonicznie Centrum Bezpieczeństwa Dworców w Warszawie - na 60 
minut przed przybyciem do celu. Wówczas Centrum Bezpieczeństwa zobowiązane jest przekazać 
stosowną informację do dworca docelowego i zawnioskować o pomoc i wsparcie dla zainteresowanej 
osoby niepełnosprawnej. Asystenci działają na wszystkich dworcach w miastach będących stolicami 
województw. Nr telefonu do Centrum Bezpieczeństwa Dworców to: (22) 473 13 13.
Stosowną informację przekazano osobie zainteresowanej oraz umieszczono na stronie WWW PSON.

Wystosowano interwencję do Urzędu Miasta Opola ws. starszej kobiety poszkodowanej w wypadku. Do 
wiadomości Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
Z Urzędu Miasta Opola nadeszła odpowiedź na interwencję Stowarzyszenia w sprawie - w/w Urząd 
informuje, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za zdarzenie (chociaż miało miejsce na drodze 
miejskiej) i czeka na rozstrzygnięcie sprawy przez właściwy sąd.

Do Premiera RP i Ministerstwa Pracy wystosowano interwencję ws. nowelizacji ustawy dotyczącej 
sposobu wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Poważny niepokój Stowarzyszenia 
wzbudza zapis który mówi o konieczności uzyskania ponownego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności osobom, które posiadają już orzeczony umiarkowany stopień na stałe.
Ministerstwo nadesłało wymijającą odpowiedź na interwencję PSON w przedmiocie poruszonej sprawy.

Niepełnosprawny członek PSON zwrócił się do Stowarzyszenia z wnioskiem o wystosowania interwencji 
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ws. utworzenia miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych przy ul. Pawiej. Przygotowano i przekazano do ZIKiT-u stosowną 
interwencję w przedmiotowej sprawie.
Interwencja PSON odnośnie zorganizowania miejsc parkingowych dla
niepełnosprawnych w okolicach Galerii Krakowskiej zakończyła się sukcesem. ZIKiT uznał wniosek 
Stowarzyszenia za zasadny. Oficjalnie poinformował, ze opracuje stosowny projekt, na podstawie 
którego wyznaczone zostaną takie miejsca wzdłuż ul. Pawiej.

Działacz PSON pan Henryk Szopa występował w ostatnich miesiącach z wielokrotnymi interwencjami na 
rzecz środowisk osób niepełnosprawnych lokalnie, w okolicach Chrzanowa i Libiąża.
- Interwencja ws. prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy 
ul. 11 listopada w Libiążu - zakończona sukcesem. 

- Ekspedycja pisma interwencyjnego do Burmistrza Chrzanowa oraz bezpośrednie ustalenia z wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej Chrzanowa w kwestii szkodliwego ograniczenia bezpłatnego 
parkowania na miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych tylko do osób niepełnosprawnych 
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wózkami inwalidzkimi. Zdaniem 
przedstawiciela PSON, znak P-24 stosuje się do oznaczenia miejsca postojowego również w odniesieniu 
do kierowcy przewożącego osobę niepełnosprawną posiadającą kartę parkingową. Podczas ustaleń 
pojawił się także temat braku możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik z miejsca 
parkowania pojazdy w wielu miejscach Chrzanowa. Władze miejskie poinformowały oficjalnie, że temat 
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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)

250Osoby fizyczne

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

będzie rozpatrywany na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta.
- Interwencja odnośnie prawidłowego oznakowania parkingów dla niepełnosprawnych w Libiążu - 
również zakończona sukcesem.

Nawiązano współpracę informacyjną z p. Michałem Ruchlewiczem ws. samochodu dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie wzięło udział w badaniach ankietyzacyjnych prowadzonych przez Instytutu Transportu 
Samochodowego w Warszawie oraz firmę House of Solutions International odnośnie różnych aspektów 
dostosowania publicznego transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podzieliło się 
również swoimi uwagami i wystąpieniami w kontekście przedmiotu poruszonej sprawy.

Matka niepełnosprawnego dziecka, jeżdżącego na wózku inwalidzkim, udzielono informacji nt. 
przepisów, na podstawie których pasażerowie kolei - dzieci niepełnosprawne oraz ich opiekunowie - 
mogą korzystać ze zniżek.

W wyniku wniosku od osoby niepełnosprawnej, wystosowano kolejną już interwencję do Ministerstwa 
Transportu odnośnie dostosowania niektórych przepisów w celu likwidacji barier dla osób 
niepełnosprawnych w miejskim transporcie publicznym oraz ujednolicenia prżepisów w tej materii.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadesłało wymijającą i nic nie wnoszącą odpowiedź na 
interwencję PSON w kwestii dostosowania niektórych przepisów w celu likwidacji barier dla osób 
niepełnosprawnych w miejskim transporcie publicznym. Otóż w niektórych polskich miastach 
wprowadzone są przepisy umożliwiające osobom niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu ruchu 
(względnie osobom ociemniałym, symbole orzeczeń 04 - O, 05-R) darmowe, bądź częściowo odpłatne 
podróżowanie środkami komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy i inne). Podkreślić należy słowo 
„niektórych”, zwracając jednocześnie uwagę na brak ujednolicenia przepisów w tym zakresie w skali 
ogólnokrajowej, co tyczy się także międzymiastowych przejazdów autobusowych i kolejowych. Istotną 
kwestią jest też orzeczony stopień niepełnosprawności. W oparciu o te przesłanki, Zarząd Główny 
Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Krakowie wnosił o ujednolicenia 
odnośnych przepisów oraz nałożenie obowiązku takiego ujednolicenia w regulacjach prawnych na 
poszczególne polskie miasta, tj. wprowadzenie darmowych przejazdów pojazdami komunikacji 
miejskiej oraz na międzymiastowych trasach autobusowych i kolejowych dla niepełnosprawnych w 
stopniu umiarkowanym i znacznym w całej Polsce, ze względu na faktyczny stan zdrowia osoby 
niepełnosprawnej, tj. w kontekście uszkodzenia narządu ruchu bądź wzroku.
W sposób zawoalowany tamt. Ministerstwo zawiadomiło, że nie zamierza podjąć żadnych działań w 
przedmiocie poruszonej sprawy. 

Dziennikarze stacji TTV (program „Bliżej ludzi”) nagrali materiał z udziałem PSON: Przedstawiciel 
Stowarzyszenia udzielił wywiadu na temat sytuacji w Nowym Sączu, odnośnie nielegalnego używania 
kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych pod Urzędem Miasta przez nieuprawnionych 
urzędników miejskich. Emisja miała miejsce z końcem sierpnia. Materiał video: http://youtu.be/Wx-
G27ffDBc

Przedstawiciel PSON udzielił wypowiedzi dla Radia Kraków i Radia Dla Ciebie nt. procedury wydawania 
kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przykładowy materiał: 
http://pson.org.pl/RDC_Radio_dla_ciebie_21-08-2014_PSON.mp3
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10Osoby prawne

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

Działania podejmowane 
przez Polskie 
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych w 
Krakowie oscylują wokół 
wsparcia i pomocy osobom 
z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. 
Działania te szczegółowo 
zostały opisane w 
formularzu powyżej. W 
skrócie głównie można tu 
wymienić organizację 
integracyjnych wydarzeń 
sportowych dla dzieci z 
różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami, 
przy współpracy ze  
szkołami integracyjnymi, 
indywidualne wsparcie 
informacyjne osób 
niepełnosprawnościami 
(głównie w zakresie 
codziennego 
funkcjonowania, 
korzystania  usług urzędów 
i instytucji, orzekania 
niepełnosprawności itp.), 
indywidualnych interwencji 
w sprawach związanych z 
różnego rodzaju 
instytucjami, interwencji 
ogólnych dotyczących praw 
osób niepełnosprawnych.
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promocja i organizacja wolontariatu Jedną z imprez 
zorganizowanych przez 
Polskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych w 
Krakowie była Spartakiada, 
czyli integracyjne zawody 
sportowe dla dzieci z 
różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. 
Podczas zawodów grupa 
dzieci niepełnosprawnych 
wspierana była przez dużą 
grupę wolontariuszy – 
młodzieży, z którą 
podpisywane były umowy 
wolontaryjne. Impreza 
realizowała zadanie 
promocji wolontariatu 
wśród osób młodych, tak 
aby uczyć ich wspierania 
osób niepełnosprawnych, 
niesienia pomocy,  empatii, 
altruizmu,  tolerancji i 
bezinteresownych działań

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Podobnie jak w opisie 
powyżej imprezą, która 
realizowała zadanie 
wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej była 
zorganizowana przez 
Polskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych w 
Krakowie Spartakiada, czyli 
integracyjne zawody 
sportowe dla dzieci z 
różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. 
Szczegółowy opis 
Spartakiady znajduje się 
powyżej. Natomiast w 
skrócie można powiedzieć, 
że były to zawody sportowe 
dla dużej grupy dzieci 
niepełnosprawnych, gdzie 
poprzez sport i kulturę 
fizyczną możliwa była też 
integracja i dobra zabawa.

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
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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) 71,125.09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 70,541.07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 584.02 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 35,357.04 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

2. Informacja o kosztach organizacji

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)

8,934.37 zł

0.00 zł

264.45 zł

80,010.39 zł

931.27 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. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

82.19.Z usługi biurowo-administracyjne. Działalność 
polegająca na wykonywaniu kserokopii 
dokumentacji, czyli na prowadzeniu punktu 
ksero w lokalu biura Polskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych w Krakowie). 
Wszystkie przychody z działalności 
przekazywane na działalność statutową 
organizacji. Punkt ksero przeznaczony dla 
wszystkich osób zainteresowanych. Odbiorcami 
usług były jednak zazwyczaj osoby z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami oraz klienci 
okolicznych instytucji. Punkt był obsługiwany 
przez pracowników Polskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 21,787.88 zł

90,140.48 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 90,140.48 zł

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

-19,015.39 zł
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4.1. Przychody z 1% podatku 2,939.17 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,939.17 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

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 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)

4.0 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)

3.0 etatów

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

30.00 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)

23.00 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 51,329.85 zł

a) z tytułu umów o pracę 50,329.85 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,000.00 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

1,398.00 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

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

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

organizacji

Grażyna Dąbrowska 
13.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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