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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa Stowarzyszenia: 
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
Zarząd Główny z siedzibą w Krakowie 

Adres siedziby: 
Aleja Słowackiego 48, 30–018 Kraków 

 
e-mail: pson@pson.org.pl 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000209392 
 
Data wpisu do Rejestru:  
4 lipca 1988 roku (przerejestrowanie: 4 czerwca 2004 r.) 
 
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego:  
11 luty 2005 r. 
 
 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 
677 17 25 342 
 
Konto bankowe 
po reorganizacji banków, aktualny rachunek bankowy to:  
Bank PEKAO S.A, Oddział w Krakowie 
nr rachunku: 73 1240 4650 1111 0000 5150 9828 
 
 
 
Władze Stowarzyszenia 
 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Delegatów PSON, który uchwala węzłowe zadania programowe 
na czteroletnią kadencję, oraz wybiera jego władze naczelne między innymi Zarząd Główny. Zarząd zbiera się na 
swych posiedzeniach co najmniej dwa razy do roku w celu nakreślenia zadań operatywnych wynikających z programu 
działania. 
Całością prac administracyjno–organizacyjnych zajmuje się biuro PSON, pod kierownictwem Prezesa Zarządu 
Głównego, który jest upełnomocniony mocą statutu w zakresie podejmowania decyzji pomiędzy posiedzeniami 
Zarządu, co umożliwia odpowiednią operatywność Stowarzyszenia. 

 

Członkowie Zarządu VI–tej kadencji: 
 
Prezes ZG PSON:   Grażyna Dąbrowska 
Wiceprezes–Sekretarz:    Agnieszka Pałka-Lasek 
Wiceprezes-Skarbnik:   Małgorzata Boligłowa  
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II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PSON) jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, 
pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, działającą na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
oraz opiekunów, bez względu na rodzaj posiadanej dysfunkcji i przedział wiekowy, nie kierując się przynależnością do 
Stowarzyszenia. Z powyższego wynikają szczegółowe cele statutowe działalności:  

 szeroko pojęta profilaktyka powstawania niepełnosprawności w różnych dziedzinach życia, 

 popularyzacja, uczestnictwo, organizacja i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających 
wpływ na doskonalenie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej,  

 inspirowanie i oddziaływanie różnych form zapobiegania kalectwu, 

 inspirowanie i współdziałanie w organizacji różnych form edukacji, 

 oddziaływanie w zakresie dostępności, 

 wspieranie i rozwój postępu technicznego, 

 inicjowanie i popularyzowanie badań naukowych, 

 inspirowanie i współdziałanie w organizacji kultury i sztuki, 

 oddziaływania na czynniki państwowe i samorządowe, 

 organizacja i rozwój współpracy zagranicznej, 

 pogłębianie świadomości społecznej. 

Jako organizacja działająca na rzecz niepełnosprawnych, PSON podejmuje również działania z zakresu 
upowszechniania szeroko zakrojonej mobilności osób niepełnosprawnych, co wpływa dodatnio na formę 
psychofizyczną poprzez różnego rodzaju imprezy rekreacyjne oraz sport powszechny dla członków Stowarzyszenia i 
środowisk osób niepełnosprawnych. W ramach pozostałej stałej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi 
prace zmierzające do stworzenia optymalnych warunków osobowego rozwoju psychofizycznego oraz wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia. 
 
 
Szczegółowa klasyfikacja prowadzonej działalności wg klasyfikacji PKD: 

I. Działalność nieodpłatna: 

 

1. inicjowanie, oddziaływanie, popularyzacja, organizacja i rozwój różnych form turystyki (63 30 A), 
2. przygotowywanie i doskonalenie kadry instruktorsko–trenerskiej, dla potrzeb organizowanych zajęć, zawodów, 

imprez (63 30 A), 
3. inicjowanie, tworzenie i organizowanie bazy sportowo–rekreacyjnej wraz z prowadzeniem wypożyczalni 

sprzętu do tych celów (71 40 Z), 
4. analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie inwalidów 

oraz pozostałych osób niepełnosprawnych (74 11 Z), 
5. inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, posiedzeń, odczytów, giełd, konferencji, zjazdów, kongresów, 

seminariów itp. popularyzatorskich, naukowych i innych wynikających z potrzeb osób niepełnosprawnych wraz 
z szeroką współpracą na tym polu z placówkami naukowo–badawczymi, instytucjami, przedsiębiorstwami itp. 
(74 84 A), 

6. inspiracja i udział w organizacji placówek edukacyjno–rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych oraz kursów 
doskonalenia zawodowego oraz różnych kierunkach i poziomach kształcenia (80 42 B), 

7. lekarskie badania specjalistyczne głównie w zdolności do edukacji, zatrudnienia, uprawiania danych dyscyplin 
sportowych, turystycznych itp. w szczególności osób niepełnosprawnych (85 12 Z), 
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8. inicjowanie i organizowanie różnych form rehabilitacji ruchowej, medycznej, społecznej itp., a w szczególności 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych; działalność z uwzględnieniem możliwości stosowania inżynierii 
rehabilitacyjnej, jako środka maksymalnego kompensowania ich braków lokomocyjnych (85 14 A), 

9. postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla środowisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin (85 32 
D), 

10. pogłębianie świadomości społecznej na temat środowisk osób niepełnosprawnych i oddziaływanie na rzecz 
integracji z pozostałym społeczeństwem (91 33 Z), 

11. szerzenie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród osób niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwa ich 
uczestnictwa w ruchu drogowym (91 33 Z), 

12. inicjowanie, organizacja oraz współudział w pracach naukowo–badawczych, a w szczególności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie: wychowania, edukacji, zatrudnienia, sportu, rekreacji, rehabilitacji, turystyki, 
wypoczynku, doskonalenia środków lokomocji, sprzętu oprzyrządowań i innych mających wpływ na poprawę 
samodzielności (91 33 Z), 

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

14. organizowanie i prowadzenie punktów interwencyjno–informacyjnych w zakresie pomocy, poradnictwa, 
turystyki, dostępności obiektów itp., leżących w kręgu zainteresowań osób niepełnosprawnych (91 33 Z), 

15. rozwój kultury wśród osób niepełnosprawnych, w szczególności jako działania towarzyszące w różnych 
formach kultury fizycznej osób niepełnosprawnych (92 31 F), 

16. 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), 

 
 
 

II. Działalność odpłatna: 

 

1. inicjowanie, oddziaływanie, popularyzacja, organizacja i rozwój różnych form turystyki (63 30 A), 
2. przygotowywanie i doskonalenie kadry instruktorsko–trenerskiej, dla potrzeb organizowanych zajęć, zawodów, 

imprez (63 30 A), 
3. inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, posiedzeń, odczytów, giełd, konferencji, zjazdów, kongresów, 

seminariów itp. popularyzatorskich, naukowych i innych wynikających z potrzeb osób niepełnosprawnych wraz 
z szeroką współpracą na tym polu z placówkami naukowo–badawczymi, instytucjami, przedsiębiorstwami itp. 
(74 84 A), 

4. inspiracja i udział w organizacji placówek edukacyjno–rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych oraz kursów 
doskonalenia zawodowego oraz różnych kierunkach i poziomach kształcenia (80 42 B), 

5. inicjowanie, tworzenie i organizowanie bazy sportowo–rekreacyjnej wraz z prowadzeniem wypożyczalni 
sprzętu do tych celów (71 40 Z). 
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III. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2016 (realizacja celów statutowych) 
 
 

1. Analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie 

osób niepełnosprawnych; inicjowanie i organizowanie różnych form rehabilitacji ruchowej, 

medycznej, społecznej itp., a w szczególności dla potrzeb osób niepełnosprawnych; działalność z 

uwzględnieniem możliwości stosowania inżynierii rehabilitacyjnej, jako środka maksymalnego 

kompensowania ich braków lokomocyjnych; pogłębianie świadomości społecznej na temat 

środowisk osób niepełnosprawnych i oddziaływanie na rzecz integracji z pozostałym 

społeczeństwem; popularyzacja, organizacja, uczestnictwo i rozwój sportu, rekreacji, wychowania 

fizycznego,  a w szczególności poprzez edukację i organizację różnych form imprez sportowych i 

rekreacyjnych; rozwój kultury wśród osób niepełnosprawnych, w szczególności jako działania 

towarzyszące w różnych formach kultury fizycznej osób niepełnosprawnych   

 kontynuacja współpracy z impresariatem artystycznym HABART, wspierającym działalność 

Stowarzyszenia poprzez organizowanie koncertów i imprez artystycznych propagujących szeroko 

pojętą problematykę niepełnosprawności; 

 udział w spotkaniach, imprezach i przedsięwzięciach dotyczących tematyki osób z 

niepełnosprawnościami, w tym: 

- udział przedstawicieli PSON, w charakterze ekspertów w debacie dla środowiska osób z 

niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia: 

W dniu 1 lipca 2016 roku przedstawiciele PSON wzięli udział w debacie dla środowiska osób z 

niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia. Organizatorem 

debaty było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które jest liderem projektu, wraz z 

partnerami: Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Sejmikiem Wojewódzkim, 

Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej oraz Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., Debata 

była częścią projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa; 

- uczestnictwo w pracach Kapituły VI Konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans" 

organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie: 

W dniu 14.IX.2016, wzorem lat ubiegłych, Prezes ZG PSON Grażyna Dąbrowska uczestniczyła w 

posiedzenie Kapituły Samorządu Równych Szans. Celem konkursu jest „promowanie najlepszych 

praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z 

niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia”. 

- udział w gali wręczenia Nagród Lodołamacze 2016: 

W dn. 12.IX.2016  Prezes ZG PSON Grażyna Dąbrowska uczestniczyła w gali wręczenia Nagród 

Lodołamacze zorganizowanej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

w Krakowie. Istotą Konkursu Lodołamacze jest: 

o „przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych, 

o integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym, 

o promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na 

problemy osób niepełnosprawnych, 

o zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia 

standardu już istniejących stanowisk”. 

 udostępnianie informacji o przedsięwzięciach i imprezach dotyczących tematyki osób 

niepełnosprawnych: 
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Na stronach internetowych Stowarzyszenia pojawiły się m.in. informacje i zaproszenia do udziału w 

projektach takich jak: 

- ,,Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej 

niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” w ramach Osi Priorytetowej 8; 

Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 

- „Senior w akcji – na wolontariat nigdy nie jest za późno”, będącego kontynuacją 

projektu "Senior z pasją", realizowanego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Krakowie, 

- „Nowy Start bez Barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 

- "Sztuka - Terapia - Życie - wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnym 

dzieckiem", organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego; 

 udział przedstawicieli PSON w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa i inne 

przedstawicielstwa władz krajowych i samorządowych (m.in. imprezy wielkanocne i 

bożonarodzeniowe);  

 pośredniczenie w przekazie informacji w szeroko pojętej tematyce niepełnosprawności, 

(modernizacja i bieżąca aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia, dostosowanej do potrzeb 

odbiorców oraz prowadzenie bieżącej informacji dla odbiorców); 
 

2. Postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla środowisk osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin, organizowanie i prowadzenie punktów interwencyjno–informacyjnych w zakresie pomocy, 

poradnictwa, turystyki, dostępności obiektów itp., leżących w kręgu zainteresowań osób 

niepełnosprawnych  

 kontynuowanie refundacji zabiegów rehabilitacyjnych i zakupu oprzyrządowania ze środków 

zgromadzonych na subkontach na rzecz osób niepełnosprawnych- udzielenie wsparcia finansowego 

na potrzeby rehabilitacji i leczenia; 

 pośredniczenie w przekazie informacji na temat specjalistycznej pomocy dla osób niepełnosprawnych 

organizowanej przez instytucje i organizacje zewnętrzne;  

 pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez publikację ofert pracy na 

stronach internetowych Stowarzyszenia; 

 prowadzenie działalności informacyjnej i interwencyjnej (o charakterze indywidualnym i zbiorowym) 

dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie tworzenia i egzekwowania przepisów prawa, 

spraw socjalnych, pracowniczych itp. W zakres prowadzonych przez Stowarzyszenie interwencji 

wchodziły podobnie jak w latach ubiegłych: 

– zasady dofinansowania sprzętu ortopedycznego, 

– zasady przyznawania ulg i zniżek z tytułu niepełnosprawności, 

– zasady przyznawania pomocy finansowej (dodatki pielęgnacyjne, dodatki, opiekuńcze, rodzinne); 

– sprawy pracownicze, 

– zasady naliczania rent i emerytur, 

– wymogi dotyczące likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach mieszkalnych, zakładach 

pracy oraz poza ich obrębem, 

– poprawa dostępności obiektów i placówek użyteczności publicznej i infrastruktury oraz usuwania 

zagrożeń zdrowia, 

– i inne. 

 

Działalność informacyjna i interwencyjna prowadzona była drogą elektroniczną, listową oraz 

telefoniczną. Ze względu na rezygnację z prowadzenia biura Zarządu Stowarzyszenia w jego siedzibie 

dla potrzeb kontaktu udostępnione zostały prywatne numery członków Zarządu. 
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3. Propagowanie i organizacja doskonalenia form przemieszczania się osób mających trudności w 

poruszaniu się w różnych warunkach terenowych, w budynkach, w budowlach i w innych budynkach 

przy użyciu różnych form komunikacji, szerzenie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród osób 

niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwa ich uczestnictwa w ruchu drogowym  

 udzielanie informacji w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do różnych form komunikacji 

(kolej, transport samochodowy komunikacja miejska), organizacji transportu osób 

niepełnosprawnych, przystosowania i adaptacja dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych 

pojazdów prywatnych, jak również pojazdów komunikacji miejskiej; 

 udzielanie informacji dotyczących nowych zasad wydawania kart parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych; 

 udzielanie informacji w zakresie dostosowania budynków dla osób niepełnosprawnych (mieszkanie, 

łazienka). 

 

 

W związku z niskim poziomem dochodów Stowarzyszenia, brakiem zewnętrznych dofinansowań, a 

przede wszystkim w wyniku prowadzonej restrykcyjnej polityki oszczędnościowej (zgodnie z 

postanowieniami Zarządu w roku 2015), prace organizacji w roku 2016 obejmowały tylko wybrane 

dziedziny działalności statutowej. Dodatkowym utrudnieniem dla działalności Stowarzyszenia był fakt, że od 

maja 2016 r. w pomieszczeniach podnajmowanych przez PSON przy Al. Słowackiego 48 prowadzone były 

prace remontowo-modernizacyjne instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, co znacznie utrudniało 

dostęp do w/w pomieszczeń oraz znajdujących się w nich materiałów, wyposażenia i sprzętu.   

W związku z brakiem lokalu w siedzibie PSON oraz rezygnacją z zatrudnienia pracowników 

administracyjno-biurowych, wszelkie prace na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia wykonywane 

były społecznie.  

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych Stowarzyszenie kontynuowało wyprzedaż 

nieużywanego sprzętu i wyposażenia, znajdujących się w posiadaniu organizacji. Kwota uzyskanych z tego 

tytułu przychodów przeznaczona została na likwidację zaległości płatniczych i bieżącą działalność statutową. 

Stowarzyszenie znalazło się również na stronie www.ideafairplay.pl , użytkownicy której mogą wesprzeć 

wybrane organizacje przy okazji dokonywania zakupów. 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.ideafairplay.pl/

