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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. ZAMOŚĆ

Powiat M. ZAMOŚĆ

Ulica ORLICZ-DRESZERA Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość ZAMOŚĆ Kod pocztowy 22-400 Poczta ZAMOŚĆ Nr telefonu 846392358

Nr faksu 84 627 06 64 E-mail marcinm82@o2.pl Strona www www.zamosc.psouu.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 95028789400000 6. Numer KRS 0000044273

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

Jadwiga Stromkie Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Halina, Danuta Adamczuk V-ce Przewodnicząca 
Zarządu Koła

NIE

Justyna Żuk Skarbnik Zarządu Koła NIE

Mik Helena Sekretarz Zarządu Koła NIE

Halina Pasieczna Członek Zarządu NIE

Marian Kondrat Członek Zarządu NIE

Emila Wardach Członek Zarządu NIE

Krzysztof, Czesław 
Szewczak

Członek Zarządu NIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
ZAMOŚCIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Jolanta, Henryka Muda Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Tchórz Beata Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Karwańska Małgorzata, 
Katarzyna

Członek  Komisji 
Rewizyjnej

NIE
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Cel Stow jest dział na rzecz wyrów szans os  z niepełn intel, tworzenie war 
prze wobec nich praw czło, prow ich ku aktywn uczestn w życiu społ, dział 
na rzecz ochr ich zdrow oraz wspier ich rodzin.  (art. 4 Statutu). 
1. Ini i wyst z wn o ureg pra gwara przestrz praw czł wobec osób
z niepełn int i zaspo ich pot w zak  op med, reh, ed, szkolenia zaw i ustaw, 
pracy, mieszk, niezbę opieki, udziału w kulturze i rekr w integr. z otw środ, 
a także ws w sam, niez życiu oraz zabezp socjal, och praw,                               
                                                   
 2. In i wyst z wn o ureg pr w zakresie niezb form pomocy dla rodzin i op 
osób z niep intel.
3. In i wyst  z wn o ureg pr w spra tworz dziec i doros os z niep intel  przeby 
w plac opi całk sprzy war roz, godn życia w int z otw środ tak dalece, jak 
tylko jest to moż oraz przes wobec tych osób pr czł. 
4. Two os z niepełn intel war dec w sw spr zar w rodzi,  jak i w plac oraz w 
for wsp, z których korz
5. Udziel wsp sw członk z niepełn intel  aby oni sami mogli wyst w sw imi, 
między in. poprzez dor, szkol, as i op praw a także wyst w int indywid osób 
niepełn intel.
6. Two war włą dzieci,, młodz i dor jako indywi osób i jako grup, w tok 
norm życia, korzy przez nich z ogólnod infr społ i form życ społ, z zap  im, 
w razie potr, odpow wspa, zwł w post specjal pom, doradztwa i asysty.
7. Prow różnorod usług m. in. w form plac i zesp komplek, wielospecj pom, 
w szczegó w zak wczes inter, rehabi, działaln leczniczej, terapii, edukacji, 
rew i wych, m. in. w ram wych przedszkol, wczes wspom rozwoju, real ob 
szkoln i ob nauki, a także ed obywat, wypo oraz działaln rehab-rekreac 
kultu, sport i innej wynik z idei aktyw życia przy pełnym wł w życie gr rówi 
i lok społecz org. Dow itp., z uwzg opieki we wszystkich formach. 
8. Prowa dla os dor form indywi wspar w niezal sam życiu ( m. in. w formie 
as osobi), różn form  mieszkaln w tym chron i wspom, szkol zaw i przygoto 
do pr oraz akt posz i pośr pracy, zatrudn chro i wspoma na otw r pra a 
także eduk ustawi.
9. Inicj i prowa różnor form pom rodzi, a w szczeg - gr samop,  gr wsp, 
usług wspom rodz w wypełnianiu jej ob wobec os z niepełno w domu i 
poza nim, również poradni, terapii psych, pomocy of przemocy i 
wydatków, itp.
10. Prow na zlecenie, w szczeg organów rząd i samorząd oraz ze śr wł, 
form nowat i eksper  służ realiz cel Stowa. 
11. Okreś i przestrzeg wyma etycz i działaln inform wobec człon i prac 
Stow, a w szczegó wob prac bezpośr z os z niepełn
12. Zach różn os do podejm zadań w charakterze wolontar oraz tworz war 
dla ich działal.                                                                                                              
                   
13 Współ z org władzy rząd, samorz, org poz, Kośc Katol z in  wyzn, a także 
plac, w tym nau i oso fiz dla real cel stat wym.
14. Działaln eksper i inspir bad nauk w dziedz nie intel oraz współ w ich 
prow a także przy się do stos wyn badań w praktyce.
15. Prow dzia eduk i szkol oraz dosk zaw 
w sto do os i gr, których wie, pr i zaangaż mogą być przydaatne do 
realizacji celów stat Stow, a w szczegól  człon 
i prac Stowarz, praco ochr zdr, eduk, pom społ, wym spraw, op, asys rodzin 
i os niepełn oraz wolon.  
16. Prow dział wyd.
17. Prow dział inform i popula i  innej, mogącej wpływać na wzrost akcep i 
zrozu os z nie inte. 
18. Współ z org miedz. i zagran, UE i kr w niej stowarz oraz społ i inst w 
różn krajach, 
19. Grom fun na dział Stow.
20. In dział korz dla reali cel stat Stow
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Głównymi działaniami  realizowane  przez PSONI Koło w Zamościu w 2018 r. było prowadzenie : 
W  zakresie edukacji: 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, który skupia dzieci od 
3  do 25  roku życia  z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami  i głębokim stopniem  
niepełnosprawności  umysłowej.  
Rok 2018  rozpoczął się w Ośrodku liczbą  57   wychowanków a zakończył liczbą  55  wychowanków. W 2018 roku przyszło 9 
dzieci
W Ośrodku w okresie sprawozdawczym prowadzone były:
• Grupy  wychowawczo- rewalidacyjne
• Grupa przedszkolna
• Grupa rocznego przygotowania przedszkolnego
• Klasy II i III Szkoły Podstawowej 
• Klasy V  i VI Szkoły Podstawowej 
• Klasy III Gimnazjum 
• Klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 
Wychowankowie/uczniowie w OREW realziują obowiązke szkolny na podstawie orzeczeń o kształceniu specjlanym 
i o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespolowych.     
Metody i formy pracy w OREW 
• Metoda Ośrodków Pracy.
• Komunikacja alternatywna (gesty Coghamo, piktogramy, komunikatory, itp.)
• Dogoterapia 
• Dotyk i komunikacja” oraz programy Aktywności Knilów.
• Metoda Ruchu Rozwijającego V. Scherbone
• Zabawy w materiałach przekształcalnych
• Muzyka z rytmika oraz trening słuchowy.
• Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
• Metoda ręki kierowanej Affolter
• Dramę, proste formy teatralne.
• Aromaterapia.
• Muzykoterapia.
• Zajęcia na krytej pływalni.
• Metoda dobrego Startu
• Kinezjologię Edukacyjną Dennisona
• Ćwiczenia usprawniające samoobsługę żywieniową oraz trening czystości
• Stymulację polisensryczną 
• Metodę A. Toamtisa 
• Zajęcia logopedyczne 
• Zajęcia psychologiczne 
• Zajęcia z Tyflopedagogiem 
• Zajęcia z  Integracji Sensorycznej. 

W OREW prowadzona jest również rehabilitacja lecznicza jest ona niezbędnym oddziaływaniem 
w różnego rodzaju zespołach neurologicznych i w stanach ciężkich uszkodzeń motorycznych. 
Z rehabilitacji korzystają wszyscy uczniowie z różnymi jednostkami chorobowymi. Prowadzona jest na zlecenie lekarzy 
rehabilitacji. Uczestnicy usprawniani są zarówno indywidualnie, jak 
i prowadzona jest gimnastyka grupowa, ogólnorozwojowa. Gimnastyka lecznicza wspomagana jest zabiegami fizykalnymi. 
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Placówka wyposażona jest w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny, który odgrywa znaczącą rolę w usprawnianiu uczestników. 
Bieżnie, rotory elektryczne, ergometry rowerowe zwiększają zakresy ruchów w stawach kończyn dolnych, zwiększają siłę i masę 
mięśniową, poprawiają wydolność oddechowo - krążeniową ćwiczących. Uczestnicy wykonują ćwiczenia: 
• przyrządowe 
• równoważne 
• czynne wolne 
• czynne wspomagane 
• redresyjne 
• bierne 
• wzmacniające 
• oddechowe 
• ogólnokondycyjne 
• ogólnousprawniające 
• masaż klasyczny 
• zabiegi hydroterapii 
• zabiegi fizykalne 
• masaż na łóżku wodnym 
• nauka chodu 
• izometryczne 
• bloczkowe 
• oporowe  

Ponadto Ośrodek  prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. 
 Wszystkie dzieci posiadały  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez PPP Nr 1 lub Nr 
2 w Zamościu.  W WWWRD były dzieci od  wykrycia dysfunkcji  do momentu rozpoczęcia nauki w klasie I SP. . Dla każdego 
dziecka powołany był zespół specjalistów i terapeutów, który realizował Indywidualny Program Terapeutyczny - opracowany 
przez powołany 
w OREW zespół specjalistów pracujących z każdym dzieckiem.
W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:
Warsztat Terapii Zajęciowej, który w okresie sprawozdawczym  skupiał  osób dorosłych 
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu umiarkowanym  i znacznym.  Terapia prowadzona jest w  8 grupach 
terapeutycznych: poligraficznej, tkacko-plastycznej, gospodarstwa domowego – 2, krawieckiej - 2, ceramicznej, stolarskiej.  Rok 
2018 WTZ rozpoczął  liczbą 48 uczestników a zakończył 52 Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do podęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dla każdej z osób przygotowano odrębny program, który uwzględnia 
metody, formy i zakres rehabilitacji, formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji i  osoby 
odpowiedzialne za realizację indywidualnego programu rehabilitacji.
Formy terapii:                  
• Indywidualna
• Grupowa.
• Zbiorowa
• Arteterapa.
• Trening czynności samoobsługowych
• Trening samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego

• Trening umiejętności interpersonalnych.
• Trening współpracy w grupie.
• Socjoterapia.
• Przygotowanie do pracy.
• Warsztaty zawodowe. 
• Muzykoterapia.
• Biblioterapia. 
• Wsparcie psychologiczne 
• Psychoedukacja. 
• Kinezyterapia
• Terapia manualna
• Terapia pedagogiczna przy komputerze.

• Biblioterapia. 
• Wsparcie psychologiczne 
• Psychoedukacja. 
• Kinezyterapia
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• Terapia manualna
• Terapia pedagogiczna przy komputerze.
W zakresie rehabilitacji społecznej:
1. Prowadzenie Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim 
po 25 roku życia. Świetlica przeznaczona jest dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawności nie 
mogą uczestniczyć w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
W okresie sprawozdawczym świetlica finansowana była ze środków pochodzących z:
• Kampanii Kilometry Dobra 
• od 01. 04. 2018 Świetlica prowadzona jest ze środków pochodzących z PFRON z konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”. 
Umowa na prowadzenie świetlicy podpisana jest do 31 marca 2021 oku. 
W Świetlicy uczestnicy 18 osób, odbywają się zajęcia z oligofrenopedagogiem, psychologiem i fizjoterapeutą. 
2. Prowadzenie Mieszkań treningowych. W mieszkaniach treningowych uczestnicą zarówno uczestnicy WTZ jak i uczniowie 
/wychowankowie OREW. W ramach mieszkań prowadzone są: Treningi poprawiające umiejętności funkcjonowania w grupie, 
trening rozwijający umiejętności samodzielności w życiu codziennym, trening rozwijający uzdolnienienia i kształtujący 
kreatywność, trening ogrodniczy. od 01. 04. 2018  Treningi mieszkaniowe  prowadzona są  ze środków pochodzących z PFRON z 
konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.  Umowa podpisana jest do 31 marca 2021 r. W zakresie poprawy warunków 
lokalowych: 
W  2018 Stowarzyszenie zakończyło realizację  umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na Likwidację barier w poruszaniu się i komunikowaniu. Zakres 
umowy obejmował:
w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:
• wymianę podłogi na wykładzinę antypoślizgową na całym korytarzu II piętra budynku przy ul. Orlicz Dreszera 14, 
• wymianę drzwi na przesuwne w pomieszczeniach sal terapeutycznych i łazienek 
w salach terapeutycznych OREW – wybicie przejścia z sali umożliwiającego korzystanie 
z łazienki grupy młodszych dzieci, dostosowanie urządzeń i umywalek dla małych dzieci z grupy przedszkolnej,
• dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
• zakup sprzętu Brailla. 
przedszkolnej,
• dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
w zakresie komunikowania się:
• zakup programów Mówik wraz z tabletami dla dzieci, umożliwiając im możliwośc   porozumiewania się,
• zakup sprzętu Brailla. 

W listopadzie 2018 Stowarzyszenie podpsiało umowę użyczenia na 20 lat z Prezydentem Miasta Zamośc na budynek  
przy ul.  Orlicz Dreszera 10. Po modrnizacji i dostsowaniu budynku do wymogów osób niepełnosprawnych zostanie 
przeniesniony Warsztat Terapii Zajęciowej. 

Tabor samochodowy 

W sierpniu 2018 została podpisana umowa  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ.

Integracja ze środowiskiem  

Stowarzyszenie organizuje wiele rożnych form integracji ze środowiskiem, ze społecznością lokalną, daje możliwości udziału 
w kulturze i sztuce. W minionym roku 2018 podopieczni OREW i WTZ uczestniczyli w wielu konkursach plastycznych 
organizowanych na terenie miasta i województwa. Organizowane w OREW i WTZ  imprezy, spacery i wycieczki wywierają 
pozytywny wpływ na rozwój naszych podopiecznych. Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju imprezach podopieczni rozwijają 
zainteresowania otoczeniem, kształtują umiejętność poprawnego zachowania się, mają możliwość nawiązywania kontaktu z 
różnymi ludźmi. Tym samym środowisko lokalne staje się dla nich bliższe i bezpieczniejsze.
Zarząd Kola 
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku odbywały się posiedzenia Zarządu Koła w miarę  
potrzeb. W posiedzeniach Zarządu Koła uczestniczyli również: Elektor Koła, przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej, 
Główna księgowa Koła, Księgowe poszczególnych placówek, kierownik i dyrektor podległych placówek 
i inni zapraszani goście.        
Organ kontroli PSONI Koło w Zamościu 
W 2018 odbywały się  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  W trakcie kontroli zakresu działalności merytorycznej oraz finansów 
PSONI  Koło w Zamościu nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Elektor Koła 
Przedstawicielem Koła w najwyższej władzy Stowarzyszenia  -. jest pan Marian Kondrat. 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

280

0

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

1.  VI cyklu szkoleń:  „ Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”  - 
w okresie od sierpnia  do końca grudnia 2018 roku zadanie finansowane przez Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej - 
szkolenia dla nauczycieli i specjalistów. 2. Impreza integracyjna, wycieczka do Przemyśla „Pieczony ziemniak”– finansowane 
przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie  i ich rodzin – realizacja czerwiec  - październik 2018r.

 Dowóz uczestników do placówek
PSONI Koło w Zamościu posiada 6 samochodów, którymi dowozi dzieci i młodzież do OREW  oraz osoby dorosłe 
niepełnosprawne intelektualnie do Warsztatu Terapii Zajęciowej i do Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej. 
Dowóz uczniów do OREW celem realizacji obowiązku szkolnego Koło realizuje zadanie własne jednostek samorządu 
terytorialnego, wynikającego z zapisów ustawy o Prawie oświatowym. 
W 2018 roku Koło podpisało 5 umów na zabezpieczenie dowozu dla niepełnosprawnych uczniów 
z Gmin: Komarów,   Zamość, Szczebrzeszyn, Sułów  i Miasta Zamościa

Akcja 1% 

W roku 2018 PSONI koło w Zamościu prowadziło szereg działań, których celem było pozyskanie 1% podatku dochodowego ale 
również promowanie działań Stowarzyszenia 
W ramach tego:
• umieszczono plakat dotyczącego 1% w zakładach pracy, biurach  rachunkowych, miejscach użyteczności publicznej, sklepach 
• przeprowadzono kolportaż  kalendarzy biurkowych z informacja o akcji 1%
• umieszczono reklamę, która będzie wyświetlana  przed seansami filmowymi w Centrum Kultury Filmowej 
w Zamościu,
• rozprowadzono pisma z prośbą o przekazanie 1%  po firmach, instytucjach, osobach prywatnych, 
• promowanie akcji 1% na stronie internetowej i portalu społecznościowym Stowarzyszenia
•  promowanie akcji 1% na stronie internetowej i portalu społecznościowym Nowy Kurier Zamojski                                                   
 W akcje 1% włączyli się czynnie: członkowie stowarzyszenia uczestnicy WTZ, pracownicy OREW i WTZ.  

Kampanie:
towarzyszenie w okresie 1 marca  do 3 czerwca  2018 prowadziło Kampanie  „Kilometry Dobra”, której celem było zebranie 
środków finansowych na remont i adaptację budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach 
stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zbieranie  środków organizowane było 
w różny sposób m. in.  poprzez zbiórkę pieniędzy w placówkach oświatowych na terenie Miasta Zamość  i w powiecie zamojskim 
w Kościołach (zbiórka do puszek), indywidualne  wpłaty darczyńców, darowizny od firm Organizowane były również imprezy 
podczas, których prowadzone były zbiórki.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Głównymi działaniami  realizowane  przez PSONI 
Koło w Zamościu w 2018 r. było prowadzenie : 
W  zakresie edukacji: 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczego, który skupia dzieci od 
3  do 25  roku życia  z lekkim, umiarkowanym i 
znacznym stopniem niepełnosprawności ze 
sprzężeniami  i głębokim stopniem  
niepełnosprawności  umysłowej.  
Rok 2018  rozpoczął się w Ośrodku liczbą  57   
wychowanków a zakończył liczbą  55  
wychowanków. W 2018 roku przyszło 9 dzieci

Wszystkie dzieci posiadały  opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
wydaną przez Poradnie Psychologiczno - 
Pedagogiczną  Nr 1 lub Nr 
2 w Zamościu.  W Wczesnym Wspomaganiu 
Rozwoju Dziecka  były dzieci od  wykrycia 
dysfunkcji  do momentu rozpoczęcia nauki w 
klasie I SP.
 Dla każdego dziecka powołany był zespół 
specjalistów i terapeutów, który realizował 
Indywidualny Program Terapeutyczny - 
opracowany przez powołany  w Ośrodku   zespół 
specjalistów pracujących z każdym dzieckiem.

88.91 Z 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  - 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Świetlica 
Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna.
Warsztat Terapii Zajęciowej, który w okresie 
sprawozdawczym  skupiał  osób dorosłych 
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu 
umiarkowanym  i znacznym.  Terapia 
prowadzona jest w  8 grupach terapeutycznych: 
poligraficznej, tkacko-plastycznej, gospodarstwa 
domowego – 2, krawieckiej - 2, ceramicznej, 
stolarskiej.  Rok 2018 WTZ rozpoczął  liczbą 48 
uczestników a zakończył 52 Warsztat Terapii 
Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do podęcia pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 
pozyskiwania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dla 
każdej z osób przygotowano odrębny program, 
który uwzględnia metody, formy i zakres 
rehabilitacji, formy współpracy z rodziną lub 
opiekunami, planowane efekty rehabilitacji i  
osoby odpowiedzialne za realizację 
indywidualnego programu rehabilitacji.
Warsztat Terapii Zajęciowej, który w okresie 
sprawozdawczym  skupiał  osób dorosłych 
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu 
umiarkowanym  i znacznym.  
Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie w 
stopniu głębokim 
po 25 roku życia. Świetlica przeznaczona jest dla 
osób, które ze względu na swoją 
niepełnosprawności niemogą

88.10.Z 8 000,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność fizjoterapeutyczna  -Ośrodek 
rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
W OREW prowadzona jest również rehabilitacja 
lecznicza jest ona niezbędnym oddziaływaniem 
w różnego rodzaju zespołach neurologicznych i 
w stanach ciężkich uszkodzeń motorycznych. 
Z rehabilitacji korzystają wszyscy uczniowie z 
różnymi jednostkami chorobowymi. 
Prowadzona jest na zlecenie lekarzy 
rehabilitacji. Uczestnicy usprawniani są zarówno 
indywidualnie, jak 
i prowadzona jest gimnastyka grupowa, 
ogólnorozwojowa. Gimnastyka lecznicza 
wspomagana jest zabiegami fizykalnymi. 
Placówka wyposażona jest w najnowszy sprzęt 
rehabilitacyjny, który odgrywa znaczącą rolę w 
usprawnianiu uczestników. Bieżnie, rotory 
elektryczne, ergometry rowerowe zwiększają 
zakresy ruchów w stawach kończyn dolnych, 
zwiększają siłę i masę mięśniową, poprawiają 
wydolność oddechowo - krążeniową ćwiczących. 
Uczestnicy wykonują ćwiczenia.

86.90.A 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 491 984,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 491 984,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 175 188,58 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 56 781,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 260 014,03 zł

w 
tym:

0,00 zł

438 330,00 zł

4 204 468,84 zł

617 215,19 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

0,00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 37 977,93 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 982,65 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 405 156,59 zł 20 982,65 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 405 156,59 zł 20 982,65 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie dokumentacji na remont budynku 8 000,00 zł

2 Badanie sprawozdanie finansowe 8 856,00 zł

3 Materiały promocyjne i informacyjne dotyczące Kampanii 1% 4 126,65 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

10 770,00 zł

75 383,97 zł

19 482,32 zł

69 552,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 86 827,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

100 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

80,49 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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48 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 659 610,32 zł

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

3 659 610,32 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

304 967,52 zł

4 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 332 128,52 zł

3 051 892,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

280 236,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 327 481,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 659 610,32 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych

Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych

Gmina Zamość, Gmina Sułów, Gmina 
Szczebrzeszyn, Gmina Komarów 
Osada, Urząd Miasta Zamość

241 515,00 zł

2 VI etapu cyklu szkoleń pt 
„Dbam o rozwój swoich 
wychowanków poprzez swój 
rozwój”

Prowadzenie szkoleń dla 
pracowników merytorycznych 
OREW

Województwo Lubelskie 25 747,82 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 977,00 zł

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

1 Otwórzmy przed nimi życie – 
Trening mieszkaniowy

Prowadzenie rehabilitacji PFRON 200 459,71 zł

2 Świetlica Rewalidacyjno-
Rehabilitacyjna

Prowadzenie rehabilitacji PFRON 359 189,48 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

J, A Stromkie
H, D Adamczuk

H Mik
J Żuk

H. Pasieczna
 E. Wardach 
M. Kondrat

K. Szewczak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09
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