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• 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 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. ZAMOŚĆ

Powiat M. ZAMOŚĆ

Ulica PEOWIAKÓW Nr domu 6A Nr lokalu 

Miejscowość ZAMOŚĆ Kod pocztowy 22-400 Poczta ZAMOŚĆ Nr telefonu 84-627-14-38

Nr faksu 84-627-14-38 E-mail biuro@spdn.pl Strona www www.spdn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00605743200000 6. Numer KRS 0000057364

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

Maria Król Przewodnicząca TAK

Lucyna Łukomska Sekretarz TAK

Małgorzata Pogudz-Kusiak Skarbnik TAK

Małgorzata Jagoda Członek TAK

Bogusław Ciosmak Członek TAK

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

Maria Bubiłek Przewodnicząca TAK

Renata Rozkres Członek TAK

Franciszek Baran Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" W 
ZAMOŚCIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin, tworzenia warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, umożliwienia wielopłaszczyznowych form 
edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, 
zawodowej i społecznej oraz obywatelskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych placówek i usług w formie 
przedszkoli  szkół, placówek oświatowych, podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą, z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej 
i zawodowej i innych. 
2. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego 
i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej;
3.  Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów administracji 
publicznej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia;
4. Nawiązywanie współpracy i współdziałanie ze środowiskami 
naukowymi, biznesem, instytucjami i organizacjami społecznymi w 
zakresie pomocy osobom z  niepełnosprawnością i ich rodzinom;                   
                                      
5. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz edukacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych; 
6. Prowadzenie działalności wydawniczej;
7. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób; 
8. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9. Działalność charytatywną;
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
11. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
12. Działalność  wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
13. Działania z zakresu wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa; 
14. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;
15. Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu;
16. Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 
17. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec 
organów władzy; 
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwĳania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
20. Promocję i organizację wolontariatu;
21. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów 
Stowarzyszenia;
22. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w 
szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób z niepełnosprawnością – tylko w formie działalności 
odpłatnej pożytku publicznego;
23. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ”Krok za krokiem” w Zamościu
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prowadzonej w roku 2018

Działalność placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wsparcia społecznego 
DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY:
1. Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Zamościu w tym: 
a) działalność Oddziału Terapii Dziennej,
b) działalność Działu Fizjoterapii,   
c) działalność Poradni Rehabilitacyjnej, 
d)działalność Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu,
2. Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dla Dzieci  Niepełnosprawnych w  Biłgoraju
 i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju
3. Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu ul. Kilińskiego (zajęcia terapeutyczne, opieka nocna, wyżywienie 
uczestników):
- trening samoobsługi (internatowy): warsztatami/treningiem objętych zostało                              100  niepełnosprawnych 
uczestników.

DLA DOROSŁYCH:
4. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zamościu i Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Biłgoraju., w tym organizacja dowozu  uczestników do WTZ.
5. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok Dalej” w Białobrzegach nr 19 
6. Działalności Centrum Aktywizacji Społecznej 2 w Białobrzegach nr 19.
7. Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii                       Kułakowskich w 
Białobrzegach nr 57 
8. Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej 3 w Biłgoraju

Na terenie placówek (1,2,3,6,7) od stycznia do marca 2018 i od kwietnia do grudnia 2018 był realizowany z dofinansowaniem 
PFRON Projekt „Krok za krokiem ku samodzielności” 

Dostosowany transport z opieką dla osób z niepełnosprawnością do placówek
Organizacja codziennego dowozu dzieci  niepełnosprawnych do Ośrodków w Zamościu 
i Biłgoraju, WTZ w Zamościu i Biłgoraju oraz uczestników ŚDS „Krok dalej” i CAS2 
w Białobrzegach (zadanie zlecone przez samorządy na zasadzie dofinansowania oraz dofinansowane przez PFRON). 
Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie organizacji transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych:
- dowóz dzieci – UG Zamość,
- dowóz dzieci – UM Zamość,
- dowóz dzieci – UG Adamów,
- dowóz dzieci – UG Werbkowice,
- dowóz dzieci – UG Szczebrzeszyn,
- dowóz dzieci – UG Tyszowce,
- dowóz dzieci- UG Trzeszczany,
- dowóz dzieci –UG Radecznica,
- dowóz dzieci –UG Krasnobród,
- dowóz dzieci UG Hrubieszów
- dowóz dzieci UM Hrubieszów

Działalność w zakresie wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej 
i sportu, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Działalność Parku Terapeutyczno - Rekreacyjnego w Bondyrzu.
 Odbyło się 12 turnusów wakacyjnych (turnusów niezależnego życia, obozów wypoczynkowych, obozów sportowych, szkoleń 
sportowych) w okresie czerwiec –wrzesień 2018 roku. Uczestniczyli w nich wychowankowie Stowarzyszenia z terenu całej 
Zamojszczyzny/Lubelszczyzny, którzy wyrazili chęć uczestnictwa oraz których możliwości psycho - fizyczne umożliwiały  
całodobowy pobyt w warunkach „polowych”. 

 Podczas turnusów niezależnego życia przeprowadzany był codziennie trening samodzielności, samoobsługi i aktywnego 
wypoczynku w warunkach „polowych” na polu namiotowym. W turnusach wzięło udział łącznie ok 120 uczestników 
z niepełnosprawnościami. 

30 maja 2018 roku na terenie Parku odbyła się Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia Rodziny, w której wzięło udział 350 
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osób. Celem wydarzenia było promowanie dostępności osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej, sportu i 
zacieśniania więzów rodzinnych – cykliczna już impreza integracyjna z okazji Dnia Rodziny (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 
Dziecka). Impreza dofinansowana była przez Województwo Lubelskie.

Organizacja imprez sportowych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych oraz wydarzeń promujących sport osób 
niepełnosprawnych:

Projekt - Ja też chcę, mogę, potrafię - w okresie 01.06.2018 do 31.12.2018 r. 

Celem projektu było: umożliwienie dalszego rozwijania umiejętności sportowych, poprawa kondycji, umożliwienie osiągania 
sukcesów sportowych 40-osobowej grupie niepełnosprawnych zawodników Boccia, soccer, race runner z terenu Lubelszczyzny 
oraz propagowanie ww. dyscyplin sportów paraolimpijskich wśród wszystkich osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników 
na rzecz zwiększenia włączenia społecznego niepełnosprawnych sportowców oraz rozwoju wolontariatu na rzecz reintegracji 
społecznej przez sport. 

W roku 2018 podobnie jak w latach pozostałych wychowankowie i absolwenci Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w rywalizacji 
sportowej, boccia. Najważniejsze osiągnięcia w roku 2018 to:
Mistrzostwa Polski w Głogowie:
Kategoria BC3 Paweł Krajewski – IV miejsce 
Kategoria BC1 Robert Skwaryło – IV miejsce 
Kategoria BC5 Mateusz Pawelec - III miejsce 
W listopadzie Stowarzyszenie wraz z Zespołem Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu oraz AKSON 
„Krok za krokiem” było współorganizatorem Mistrzostw Polski, obywających się w Zamościu. Stowarzyszenie otrzymało Puchar 
Prezydenta RP za całokształt działalności na rzecz promowania sportu osób z niepełnosprawnościami.

Prowadzenie  usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, rozwój wolontariatu, oparcie społeczne, pomoc 
indywidualna

Realizacja projektu „Volunteering in Step by Step” u w zakresie wolontariatu międzynarodowego. W roku 2018 w 
Stowarzyszeniu pracowało łącznie 5 wolontariuszy 
z 5 Państw UE (Hiszpania, Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja, Dania). Wolontariusze świadczyli  wsparcie dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz realizując projekty w zakresie edukacji kulturowej. Projekt finansowany przez KE w ramach 
programu Erasmus +.

Rozwijanie wolontariatu, szkolenia wolontariuszy i asystentów osób niepełnosprawnych, przygotowujące ich do pracy z 
wychowankami Stowarzyszenia i na rzecz jego placówek.
Szkolenia wolontariuszy w placówkach Stowarzyszenia. 
Organizacja pracy wolontariuszy podczas zbiórek publicznych w tym zbiórek żywności 
i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Finansowanie asystenta/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – łączna liczba zrealizowany godzin wsparcia 
asystenckiego to 14304 godzin dla 81 osób. 
Kompleks Terapeutyczno-Opiekuńczy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami:
- W ramach RPO WL otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 600 000,00 dla pierwszego etapu budowy Kompleksu Celem 
projektu jest przeniesienie WTZ oraz zwiększenie liczby jego uczestników. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę, w 
ramach którego wpłynęła jedna oferta na kwotę 5 580 000,00, która została ostatecznie przyjęta do realizacji. W grudniu 2018 
rozpoczęto prace budowlane. 
- Wniosek aplikacyjny w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina razem ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodziców „Zorza 
Nadziei” z Krzemieńca z Ukrainy, znalazł się na trzecim miejscu listy rezerwowej, co daje szanse na otrzymanie środków 
finansowych w następnym roku. Celem projektu jest utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami.
Współpraca ze środowiskami naukowymi, instytucjami społecznymi, współpraca zagraniczna, współpraca z samorządem:

Współpraca polsko-węgierska

Rozwijanie kontaktów z Instytutem Peto w Budapeszcie celem podnoszenia kompetencji 
w zakresie Nauczania Kierowanego a także realizacja projektów:

Instytut wraz ze Stowarzyszeniem realizował partnerski projekt dofinansowany przez Ambasadę Węgierską w Warszawie pt:
„Szkoła Przyjaźni” w ramach którego zrealizowano przyjazd i pobyt grupy młodzieży z Węgier w Zamościu oraz młodzieży wraz z 
rodzicami w Budapeszcie. 
18 grudnia Maria Król odebrała Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Węgier za działania Stowarzyszenia na rzecz 
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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

rozwoju węgiersko-polskich relacji społecznych oraz popularyzację w Polsce metody Andreasa Petö.

Współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi:

- Stowarzyszenie „Ostoja” we Wrocławiu – współpraca w zakresie poprawy polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
- PSOUU Koło Terenowe w Zamościu – współpraca przy dowozie uczniów niepełnosprawnych,
- LFOON – działania na rzecz poprawy polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
i sieciowanie środowiska lubelskich organizacji pozarządowych
- Sieć MPD – działania na rzecz poprawy polityki na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i sieciowanie środowiska polskich organizacji pozarządowych
- Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych – współpraca w zakresie wspierania zamojskich organizacji pozarządowych

Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
Zatrudnianie w swoich placówkach wychowanków i innych osób z niepełnosprawnością

Prowadzenie kampanii społecznych i medialnych
- kampania: Przekaż 1% podatku (plakaty, pisma, media – film, spoty, ulotki, ogłoszenia),
- promocja składki pracowniczej (spotkania z największymi pracodawcami)
- Ostatki Karnawałowe na rzecz dowozu dzieci niepełnosprawnych we współpracy
 z Lucjanem Wójtowiczem „Carskie Koszary”
- Wieczór Dobroczynności „OdDam” w Hotelu Artis&SPA w Zamościu

Wykorzystanie 1% z podatku:
- 20% zebranej kwoty przekazano na cele inwestycji w Bondyrzu  - wykorzystano na prace remontowo-budowlane i utrzymanie 
Parku w Bondyrzu, 
- 80%-dofinansowanie projektów wymagających wkładu prywatnego finansowego, organizacja imprez dla osób z 
niepełnosprawnością

Działalność na rzecz rodziny:
      - Zbiórki żywności. Dla rodzin i wychowanków, w najtrudniejszej sytuacji materialnej Stowarzyszenie przeprowadziło dwie 
zbiórki żywności na terenie sklepów PSS SPOŁEM. Jedna zbiórka została zorganizowana przed Świętami Wielkanocnymi, druga 
przed Świętami Bożonarodzeniowymi, uzyskując łącznie ponad 4,5 tony żywności.

Działalność odpłatna:
Odpłatność pobierana od beneficjentów (dorosłych osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów prawnych) korzystających 
ze wsparcia indywidualnych asystentów dostępności w wysokości 3zł za godzinę usługi co stanowi 10% całości kosztów, tj. kwoty 
w wysokości 33zł brutto za godzinę pracy asystenta. Pozostałe koszty w wysokości 90% całości kosztów, tj. 30zł brutto, 
pokrywane są z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z innych środków, pochodzących 
m.in. ze środków Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz środków własnych Stowarzyszenia.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

2210

26

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

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

1. Prowadzenie dla osób dorosłych form 
indywidualnego wsparcia w niezależnym, 
samodzielnym życiu, mieszkalnictwa 
chronionego, szkolenia zawodowego i 
przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia 
chronionego i wspomaganego na otwartym 
rynku pracy, a także edukacji ustawicznej; 2. 
Prowadzenie na zlecenie, w szczególności 
organów administracji publicznej oraz ze 
środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w 
Zamościu;

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

a) Organizowanie i prowadzenie różnorodnych 
placówek i usług w formie przedszkoli szkół, 
placówek oświatowych, podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą, z zakresu 
pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i 
zawodowej i innych. b) Upowszechnianie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej 
oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych; c) Prowadzenie dla osób 
dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, 
mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz 
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, 
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy, a także edukacji 
ustawicznej;

85.60.Z 152 259,30 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

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

1. Organizowanie i prowadzenie 
różnorodnych placówek i usług w formie 
przedszkoli szkół, placówek oświatowych, 
podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą, z zakresu pomocy społecznej, 
rehabilitacji społecznej i zawodowej i 
innych. 2. Nawiązywanie współpracy i 
współdziałanie ze środowiskami 
naukowymi, biznesem, instytucjami i 
organizacjami społecznymi w zakresie 
pomocy osobom z niepełnosprawnością i 
ich rodzinom; 3. Upowszechnianie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i 
zawodowej oraz edukacji dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób niepełnosprawnych;

94.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. 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

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Organizowanie i prowadzenie różnorodnych 
placówek i usług w formie przedszkoli szkół, 
placówek oświatowych, podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą, z zakresu 
pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i 
zawodowej i innych. Nawiązywanie współpracy i 
współdziałanie ze środowiskami naukowymi, 
biznesem, instytucjami i organizacjami 
społecznymi w zakresie pomocy osobom z 
niepełnosprawnością i ich rodzinom; 
Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
społecznej i zawodowej oraz edukacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych;

86.90.A 9 997,98 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 281 822,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 997 054,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 33 718,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 70 602,89 zł

e) pozostałe przychody 180 447,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 142 971,98 zł

2.4. Z innych źródeł 336 693,18 zł

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 344 359,96 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 162 257,28 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 132 352,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11 669 805,02 zł

w 
tym:

84 601,16 zł

0,00 zł

6 827 411,12 zł

4 757 792,74 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

w 
tym:

2 436,00 zł

109 245,97 zł

29 630,01 zł

1 660,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -312 717,91 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 12 389 481,31 zł 162 257,28 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

12 309 772,37 zł 162 257,28 zł

33 718,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

45 990,94 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie zakupu samochodów do dowozu dzieci 152 259,30 zł

2 Utrzymanie Parku Rekreacyjno - Terapeutycznego w Bondyrzu 9 997,98 zł

0,00 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 0,00 zł

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

673 313,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

247 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)

173,54 etatów

200 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

68 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)

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

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 8 563 617,05 zł

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

8 563 617,05 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)  

1 910,46 zł

13 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) 

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)

110 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 osób

95 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 079 620,20 zł

6 892 555,76 zł

- nagrody

- premie

151 850,00 zł

13 275,89 zł

- inne świadczenia 21 938,55 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 483 996,85 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 30 982,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 532 635,05 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

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

1 Dotacje gmin zapewnienie dowozu dzieci do 
szkół

jednostki samorządu terytorialnego 
(gminy)

687 770,26 zł

2 subwencja oświatowa nauczanie/oświata/szkolnictwo 
specjalne

Miasto Zamość 4 929 939,78 zł

3 Dotacja na zakup 
podręczników

zakup podręczników dla 
uczniów

Miasto Zamość 11 184,03 zł

4 Działania z zakresu 
rehabilitacji społecznej

rehabilitacja społeczna dzieci i 
młodzieży

Miasto Zamość, Gmina Zamość 26 000,00 zł

5 Aktywizacja społeczno-
zawodowa

aktywizacja społeczno-
zawodowa

ROPS Lublin 23 529,56 zł

6 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczno-
zawodowa

Miasto Zamość 590 551,12 zł

7 Prowadzenie ŚDS wsparcie w zakresie pomocy 
społecznej i aktywizacji 
społecznej

Starostwo Powiatowe w Zamościu 558 436,37 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

16 161,49 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

Maria Król, Lucyna Łukomska 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

1 MCPR Zamość 2

2 ZUS O/Biłgoraj 2

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

1 Dotacja PFRON rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON O/Lublin 2 188 474,53 zł

2 Usługi zdrowotne rehabilitacja lecznicza NFZ 2 569 318,21 zł

2019-07-11
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