
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica CZERWONEGO KRZYŻA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-353 Poczta KIELCE Nr telefonu 413448838

Nr faksu 413448838 E-mail pzn-kielce@o2.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29113014500000 6. Numer KRS 0000061237

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

IZABELA WAŁĘGA PREZES ZARZĄDU TAK

MIROSŁAW SZYMCZYK ZASTĘPCA PREZESA TAK

MARIAN ZAKRZEWSKI ZASTĘPCA PREZESA TAK

TOMASZ KRZYŻAŃSKI ZASTĘPCA PREZESA TAK

WŁADYSŁAW HUDZIEC SEKRETARZ TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

ZWIĄZEK ZRZESZA OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE, W CELU ICH 
SPOŁECZNEJ INTEGRACJI, REHABILITACJI WYRÓWNYWANIA SZANS W 
DOSTĘPIE DO INFORMACJI, EDUKACJI, ZATRUDNIENIA I SZEROKO POJĘTEJ 
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, A TAKŻE W CELU OCHRONY ICH PRAW 
OBYWATELSKICH. ZWIĄZEK REPREZENTUJE SWYCH CZŁONKÓW WOBEC 
ORGANÓW NACZELNYCH PAŃSTWA, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH INSTYTUCJI. ZWIĄZEK 
PROWADZI SZEROKO ROZUMIANĄ DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ NA 
PŁASZCZYŹNIE PODSTAWOWEJ, LECZNICZEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ, 
INTEGRACJĘ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM, 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH, 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU ORAZ PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ, WSPOMAGANIE ROZWOJU 
DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM I POMOC ICH RODZINOM, 
WSPÓŁPRACĘ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI 
INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

CELE TE ZWIĄZEK REALIZUJE W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ: PROWADZENIE 
REHABILITACJI PODSTAWOWEJ, LECZNICZEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 
NIEWIDOMYCH DOROSŁYCH I DZIECI W RÓŻNYCH FORMACH, DZIAŁANIA 
NA RZECZ ZAOPATRZENIA NIEWIDOMYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY, 
ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I 
ARTYSTYCZNEJ NIEWIDOMYCH, A TAKŻE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI 
ORAZ WYPOCZYNKU DOROSŁYCH I DZIECI, DZIAŁANIA NA RZECZ 
WYDAWANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH, CZASOPISM, A TAKŻE 
ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI POMOCY DYDAKTYCZNYCH, PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNYCH BIBLIOTEK, WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI I 
INSTYTUCJAMI WŁAŚCIWYMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 
SOCJALNO -BYTOWYCH OSÓB NIEWIDOMYCH, PROWADZENIE ŚWIETLIC 
TERAPEUTYCZNYCH, DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
NIEWIDOMYCH, ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM KSZTAŁCENIA I 
SZKOLENIA ZAWODOWEGO, PORADNICTWO ORAZ POMOC W 
ZNAJDOWANIU ZATRUDNIENIA, DZIAŁANIA NA RZECZ SZKOLENIA OSÓB 
PRACUJĄCYCH Z NIEWIDOMYMI, A TAKŻE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
OSÓB NIEWIDOMYCH.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAREK SIMLA PRZEWODNICZĄCY 
OKRĘGOWEJ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

RYSZARD HAK ZASTĘPCA 
RZEWODNICZĄCEGO

TAK

MARIANNA PISARCZYK SEKRETARZ TAK

LECH ŁYSAK CZŁONEK TAK

ELŻBIETA DOMIŃCZAK CZŁONEK TAK

ANDRZEJ SZAL CZŁONEK TAK

STANISŁAW MYŚLIWSKI CZŁONEK TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Główne działania podjęte przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski związane były z 
realizacją zadań zlecanych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz działań 
publicznych, określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, finansowanych przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Wojewodę Świętokrzyskiego, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowe oraz 
Urzędy Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Ponadto stowarzyszenie podejmuje 
własne działania statutowe, na realizację których przeznacza składki członkowskie, darowizny pieniężne 
i rzeczowe, odpłatności uczestników działań oraz odpis 1% należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 roku stowarzyszenie działało w następujących sferach zadań publicznych:
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,
- ochrona i promocja zdrowia,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku,
- turystyka i krajoznawstwo,
- kultura i sztuka,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była przez biuro Okręgu 
Świętokrzyskiego PZN i 10 jednostek terenowych Okręgu:
- Koło terenowe z siedzibą w Jędrzejowie,
- Koło terenowe z siedzibą w Kielcach,
- Koło terenowe z siedzibą w Końskich, 
- Koło terenowe z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, działające na terenie dwóch powiatów: 
ostrowieckiego i opatowskiego,
- Koło terenowe z siedzibą w Busku-Zdroju, działające na terenie trzech powiatów: buskiego, 
pińczowskiego i kazimierskiego,
- Koło terenowe z siedzibą w Sandomierzu,
- Koło terenowe z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
- Koło terenowe z siedzibą w Starachowicach,
- Koło terenowe z siedzibą w Staszowie,
- Koło terenowe z siedzibą we Włoszczowie.
 
Działania podejmowane przez stowarzyszenie adresowane były do osób, które ze względu na stan 
wzroku, w przypadku dzieci do 16 r. ż., zostały uznane przez właściwy zespół orzekający za 
niepełnosprawne oraz w przypadku osób po 16 r. ż. uzyskały znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności.

Działania na rzecz społecznej integracji, edukacji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do 
informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej stowarzyszenie realizowało 
poprzez następujące inicjatywy:
1. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu 
Miasta Kielce i gmin ościennych, którego celem było wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością 
wzrokową poprzez wczesną rehabilitację tyflopedagogiczną i społeczną, prowadzenie rehabilitacji 
podstawowej w zakresie samodzielnego funkcjonowania młodzieży i dorosłych oraz pedagogizacja 
rodziców i opiekunów osób niewidomych i słabowidzących. Formy wsparcia realizowane przez Ośrodek 
to: usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej oraz motoryki dużej i małej, pomoc 
psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne o charakterze tyflopedagogicznym, ukierunkowane na orientację 
przestrzenną, naukę brajla oraz naukę samodzielności. Dzieci otrzymywały wsparcie w zakresie 
wczesnej diagnozy funkcjonowania, określania potrzeb rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz wskazania 
form terapeutycznych wspomagających zaburzony przez brak wzroku rozwój. Zadanie realizowano ze 
środków Gminy Kielce w ramach pomocy społecznej.
2. Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji w „Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji i Edukacji 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją wzroku”. Celem projektu było usamodzielnianie się 
osób niewidomych i słabowidzących w pełnieniu ról społecznych poprzez prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku z województwa świętokrzyskiego. 
Formy wsparcia: diagnoza potrzeb, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, usprawnianie procesów 
widzenia, dobór pomocy rehabilitacyjnych optycznych i nieoptycznych, orientacja przestrzenna i 
samodzielne poruszanie się z białą laską,  usprawnianie ruchowe, nauka czynności życia codziennego i 
samoobsługi,  doradztwo technologiczne, nauka technik komunikacji, rozwijanie umiejętności obsługi 
specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz doradztwo psychologiczne. Projekt 
realizowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz zajęć indywidualnych mających na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup 

Druk: MPiPS 3



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)

824Osoby fizyczne

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

środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - 
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Źródło finansowania: jednostki samorządu 
terytorialnego: gminne, powiatowe i wojewódzkie.
4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin, obejmująca wspomaganie 
rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową poprzez wczesną rehabilitację tyflopedagogiczną i 
społeczną oraz pedagogizację rodziców i opiekunów osób niewidomych i słabowidzących. Zadanie 
finansowane było z  budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w ramach pomocy społecznej.
5. Organizacja usług asystenckich, w tym w miejscu pracy osób niewidomych i niedowidzących. Celem 
działania było wyrównywanie szans osób niewidomych w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia 
i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej dorosłych osób niewidomych a także poprawa 
jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zadanie finansowane było ze środków Gminy 
Kielce.
6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych 
(niewidomych i niedowidzących) w rynek pracy, w szczególności przez doradztwo zawodowe. Zadanie 
finansowane było ze środków Gminy Kielce.
7. W ramach ochrony i promocji zdrowia prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania 
wadom wzroku. W ramach zadania prowadzono prelekcje i warsztaty edukacyjne oraz spotkania 
samopomocowej grupy wsparcia. Zadanie finansowane było ze środków Gminy Kielce.
8. W zakresie zadania pn. Organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, 
przedstawień, druk wydawnictw w zakresie muzyki, Gmina Kielce dofinansowała działania w ramach 
zintegrowanego programu z zakresu muzyki i tańca osób niewidomych i słabowidzących. 
9. Powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego dofinansowały działania skierowane do 
osób niepełnosprawnych, w tym poprawiających jakość życia osób niewidomych i słabowidzących, 
zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu obejmujące: zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, organizację kompleksowego wsparcia tyflorehabilitacyjnego dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych, w tym w szczególności nowo ociemniałych w świetlicach  prowadzonych przez jednostki 
terenowe Polskiego Związku Niewidomych oraz w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych.
10. Organizowanie działań w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, w 
tym ogólnodostępne imprezy turystyki aktywnej, udział w koncertach muzycznych, spektaklach 
teatralnych, seansach filmowych, w tym z audiodyskrypcją, organizacja rajdów i wycieczek 
krajoznawczo-turytycznych oraz spotkań z pracownikami placówek kulturalno-oświatowych. Działania 
dofinansowywały powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego.
11. Organizacja aktywnych form spędzania czasu osób niepełnosprawnych, okolicznościowych spotkań, 
imprez integracyjnych takich jak Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych (Dzień Białej Laski), 
spotkania wigilijno-opłatkowe, spotkania noworoczne, mikołajkowe, Dzień Dziecka. Działania 
dofinansowywały powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego.
12. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach organizacji turnusów 
rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
13. Współpraca z placówkami szkolno-oświatowymi: organizacja warsztatów dla dzieci przedszkolnych, 
uczniów oraz kadry pedagogicznej w ramach cyklu zajęć „Poznaj świat niewidomych” – sposoby 
radzenia sobie osób niewidomych w codziennym życiu (przemieszczanie się, nauka, praca); 
prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej; wspomaganie procesu kształcenia dzieci i młodzieży 
niewidomej i słabo widzącej.
Podnoszenie kompetencji pracowników i działaczy społecznych Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego 
Związku Niewidomych, wspomagających proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niewidomych 
i słabowidzących poprzez udział w szkoleniach dofinansowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach 
w ramach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz poprzez współudział w szkoleniach 
warsztatowych dotyczących wypracowania propozycji Zestawu kategorii ICF dla dysfunkcji wzroku.
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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)

0Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia Prowadzenie oraz 
współdziałanie w 
prowadzeniu rehabilitacji 
podstawowej, leczniczej i 
zawodowej 
niewidomych.....................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
...........................................

86.90.E

turystyka i krajoznawstwo Organizowanie różnych 
form działalności 
kulturalnej i artystycznej 
oraz sportu, turystyki, 
rekreacji i wypoczynku 
niewidomych.....................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie oraz 
współdziałanie w 
prowadzeniu 
rehabilitacji 
podstawowej, 
leczniczej i zawodowej 
niewidomych.................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
.........

86.90.E

turystyka i krajoznawstwo Organizowanie różnych 
form działalności 
kulturalnej i 
artystycznej oraz 
sportu, turystyki, 
rekreacji i wypoczynku 
niewidomych.................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
..................

94.99.Z

promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy

Działania na rzecz 
zatrudniania 
niewidomych, pomoc w 
organizowaniu się 
zawodowych środowisk 
niewidomych. 
Organizowanie różnych 
form kształcenia i 
szkolenia 
zawodowego.................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
................

85.59.B
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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 wyników/zysków i strat) 975 730,69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 634 753,45 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 87 171,74 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 60 996,00 zł

d) Przychody finansowe 0,22 zł

e) Pozostałe przychody 192 809,28 zł

0,00 zł

0,00 zł

324 477,50 zł

310 275,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 151 049,00 zł

43 366,00 zł

46 687,00 zł

0,00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

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, 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

68.20.Z Wynajem lokali użytkowych będących naszą 
własnością oraz  zarządzanie tymi 
nieruchomościami 
własnymi..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..........................................................

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 097,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 634 753,45 zł
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0,00 zł

0,00 zł

60 996,00 zł

2.4. Z innych źródeł 171 831,14 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -431,14 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 49 689,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 228,42 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 940 799,22 zł 1 228,42 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

634 753,45 zł 1 228,42 zł

87 602,88 zł 0,00 zł

11 309,00 zł

0,24 zł

131 242,72 zł

75 890,93 zł 0,00 zł

1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych 1 228,42 zł

1 zużycie materiałów i energii 637,90 zł

2 usługi obce 590,52 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 49 689,00 zł
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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 świadczące usługi  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)

25,0 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)

13,3 etatów

20,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 617,00 osób fizycznych

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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2.2. 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 
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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 518 059,22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

445 940,91 zł

439 940,91 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

6 000,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 118,31 zł

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

518 059,22 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 890,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 517 169,22 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 786,96 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

4,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących.

Powiat Jędrzejów 3 887,50 zł

2 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Program działań mających na 
celu promocję aktywnych form 
spędzania wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Kielce 14 000,00 zł

3 Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Program działań mających na 
celu promocję aktywnych form 
spędzania wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Sędziszów 1 000,00 zł

4 Prowadzenie działań 
edukacyjnych na rzecz 
zapobiegania wadom 
wzroku.

Ochrona i promocja zdrowia Gmina Kielce 5 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

6 970,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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5 Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, 
kursów,  warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności 
społecznej  dla osób 
niepełnosprawnych – 
aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby.

Aktywizacja społeczna osób 
niewidomych i słabowidzących.

Gmina  Kielce 20 000,00 zł

6 Organizacja festiwali, 
konkursów, przeglądów, 
warsztatów, spotkań, 
przedstawień, druk 
wydawnictw w zakresie 
teatru i kultury.

Program zintegrowanych 
działań na rzecz promocji 
kultury

Gmina Kielce 9 500,00 zł

7 Integracja osób 
słabowidzących, aktywizacja 
przez rozwijanie turystyki i 
zainteresowanie kulturą.

Program działań mających na 
celu promocję aktywnych form 
spędzania wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Ostrowiec  Św. 6 770,00 zł

8 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących.

Powiat Ostrowiec Św. 2 400,00 zł

9 Prowadzenie 
specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla osób 
niewidomych i 
niedowidzących o zasięgu 
ponadgminnym na terenie 
miasta Kielce.

Pomoc społeczna - Wspieranie 
rozwoju dzieci  niewidomych i 
niedowidzących, młodzieży oraz 
osób dorosłych.

Gmina Kielce 150 000,00 zł

10 Aktywizacja osób 
niewidomych i 
słabowidzących.

Pomoc społeczna – Wczesna 
interwencja i usprawnianie 
percepcji wzrokowej.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 7 000,00 zł

11 Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, 
kursów,  warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności 
społecznej  dla osób 
niepełnosprawnych – 
aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby.

Wyrównywanie szans w życiu 
społecznym osób 
niepełnosprawnych poprzez 
nabywanie umiejętności 
niezbędnych w celu aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym i pełnienia  ról 
społecznych.

Województwo Świętokrzyskie 9 500,00 zł

12 Wsparcie zawodowego 
kształcenia ustawicznego w 
sektorach 
opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

Kształcenie ustawiczne Miejski Urząd Pracy 12 400,00 zł

13 Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej w 
procesie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej.

Wspieranie osób niewidomych i 
słabowidzących w rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, 
poprzez wyrównywanie szans 
osób niewidomych w dostępie 
do informacji, edukacji, 
zatrudnienia  i szeroko pojętej 
aktywności społecznej.

Gmina Kielce 6 000,00 zł
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14 Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które 
mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych.

Program zintegrowanych 
działań  mających na celu 
nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych z 
dysfunkcją narządu wzroku.

Województwo Świętokrzyskie 15 000,00 zł

15 Organizacja imprez 
kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych.

Program zintegrowanych 
działań  z zakresu organizacji  
imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niewidomych i słabowidzących.

Województwo Świętokrzyskie 12 500,00 zł

16 Wspieranie działań mających 
na celu aktywizację i 
integrację społeczną osób 
starszych.

Program zintegrowanych 
działań na rzecz aktywizacji i 
integracji społecznej oraz 
ochrony i promocji zdrowia 
wśród osób starszych.

Województwo Świętokrzyskie 9 000,00 zł

17 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących

Powiat Skarżyski 1 500,00 zł

18 Poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin.

Poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin.

Powiat Starachowice 10 000,00 zł

19 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących.

Powiat Starachowice 13 500,00 zł

20 Organizacja 
okolicznościowych spotkań, 
imprez integracyjnych oraz 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Program działań mających na 
celu promocję aktywnych form 
spędzania wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Powiat Starachowice 1 500,00 zł

21 Rehabilitacja i integracja 
społeczna osób 
niewidomych i tracących 
wzrok.

Rehabilitacja i integracja 
społeczna osób niewidomych i 
tracących wzrok.

Gmina Sandomierz 8 000,00 zł

22 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących.

Powiat Włoszczowa 1 000,00 zł

23 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących.

Powiat Staszowski 1 020,00 zł

24 Działania w zakresie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki.

Organizacja  turnusu 
integracyjnego dla dorosłych 
osób  niewidomych i 
słabowidzących.

Starostwo Koneckie 3 000,00 zł

25 Organizacja 
okolicznościowych spotkań, 
imprez integracyjnych oraz 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Program działań mających na 
celu promocję aktywnych form 
spędzania wolnego czasu osób 
niepełnosprawnych.

Powiat Busko-Zdrój 1 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Świętokrzyski 1

2 Urząd Marszałkowski 1

3 PFRON 1

4 Starostwo Powiatowe w Starachowicach 1

5 Urząd Miasta Kielce 1

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

1 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek.

Usamodzielnianie się osób 
niepełnosprawnych w pełnieniu 
ról społecznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

94 015,12 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wałęga I., Szymczyk M., 
Zakrzewski M., Krzyżański T., 

Hudziec W. / Data: 15.05.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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