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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat TARNOWSKI

Gmina ZAKLICZYN Ulica RYNEK Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKLICZYN Kod pocztowy 32-840 Poczta ZAKLICZYN Nr telefonu 14-665-39-99

Nr faksu 14-665-39-99 E-mail 
biuro@bezbarier.org

Strona www www.bezbarier.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85258912500000 6. Numer KRS 0000089541
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Prezes: lek. med Jerzy Woźniak 

Wiceprezes: Bogdan Litwa
Sekretarz: Andrzej Szczepański 
Skarbnik: Joanna Mleczko
Członek zwykły zarządu: Irena Kwiek

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

Przewodniczący Komisji rewizyjnej:Krzysztof Pałach 
Członkinie: Antonina Średniawa,Teresa Piekarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

I. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji 
społecznej, leczniczej i zawodowej.
II. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a) działalność na rzecz osób specjalnej troski;
b) wszechstronne propagowanie informacji metod i technik w 
zakresie profilaktyki AIDS;
c) popieranie i promocja zdrowia;
d) profilaktyka alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa;
e) świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych;
f) podejmowanie działań w zakresie  pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin  i osób;
g) działalność charytatywna;
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
k) podejmowanie działań w zakresie  wspomagania rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
m) działalność promująca naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
n) działalność promująca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i 
tradycji;
o) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
p) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;
q) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
r) działalność  w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i 
praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji;
s) udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
t) działania  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
u) promocja i organizacja wolontariatu;
v)  wspieranie finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych 
oraz prowadzenie programów stypendialnych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz 
różnych innych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych o 
charakterze integracyjnym;
b) utworzenie i prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci 
niepełnosprawnych;
c) organizowanie i prowadzenie innych placówek opiekuńczo - 
wychowawczych, w tym warsztatów terapii zajęciowej;
d) prowadzenie działalności wydawniczej;
e) współpracę i wzajemną pomoc członkom stowarzyszenia;
f) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych 
celach działania;
g) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, 
urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
h) opiniowanie projektów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
i) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
j) organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych;
k) inne działania realizujące cele stowarzyszenia (organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, organizacja przewozu osób 
niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym w 
zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz pomoc w 
uzyskiwaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności );
l) wsparcie finansowe i rzeczowe oraz wypłata stypendiów.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

a) „PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”- (działalność całoroczna) 
Działalność ośrodka  finansowana jest z budżetu państwa ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie. Ośrodek obejmował swą działalnością dzieci z 
terenu gminy Zakliczyn. W roku 2012 zajęcia w Ośrodku Pobytu Dziennego 
prowadzone były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Wsparcie 
otrzymywało 15 dzieci posiadających orzeczenie           o niepełnosprawności. 
Podczas pobytu w ośrodku dzieci objęte były  indywidualną opieką 3 terapeutów 
i specjalistów: rehabilitacji, logopedii, psychologa, jak również terapią grupową. 
Prowadzona była rehabilitacja ruchowa i lecznicza: ćwiczenia usprawniające 
indywidualne i zajęcia grupowe: gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej w 
Szkole Podstawowej we Wróblowicach 1 – 2 razy w tygodniu po 4 godziny zajęć 
oraz rehabilitacja lecznicza. Terapia indywidualna odbywała się według ściśle 
określonych indywidualnych planów zajęć. W ramach terapii grupowej 
prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz  socjoterapeutyczne. 
Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się uzyskała w placówce pomoc w 
nauce szkolnej (odrabianie zadań, wyrównywanie braków programowych). 
Wychowankowie uczestniczyli ponadto w hipoterapii, zajęciach muzycznych, 
plastycznych, technicznych, organizowano dla nich gry i zabawy ruchowe. Na 
wszystkie zajęcia dzieci niepełnosprawne były dowożone i odwożone do domów 
mikrobusem pod opieką wychowawców. Codziennie podczas zajęć w ośrodku 
dzieci otrzymały  posiłek. 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

promocja i organizacja wolontariatu
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b) „PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 
WSPARCIA DZIENNEGO  W ZAKLICZYNIE – (działalność całoroczna)
Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa ze środków Starostwa 
Powiatowego w Tarnowie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie. 
Placówka objęła swą działalnością dzieci z terenu gminy Zakliczyn. W roku 2012
 systematyczną pomocą objętych było 26 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 
od 7-14 lat. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, 5 dni w tygodniu po cztery 
godziny dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do godz. 18:00. 
Codzienna praca placówki kierowana jest ściśle ustalonymi zasadami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 
października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w sprawie placówek opiekuńczo 
– wychowawczych (regulującego pracę ośrodka), rocznego planu pracy i 
regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Zakliczynie. Jest to 
placówka specjalistyczna, zatrudniająca oprócz wykwalifikowanych 
wychowawców także specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedę i psychologa.  
Program prowadzony jest w sposób ciągły i cykliczny. Instytucja działa w 
najbliższym środowisku lokalnym dziecka: wspiera rodzinę w sprawowaniu jej 
podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom, współpracuje z 
ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów. 
Dzieci uczestniczyły w różnych formach terapii, zajęciach indywidualnych i 
grupowych, otrzymywały pomoc w nauce, były objęte dożywianiem. 
Zorganizowano dla nich wyjazdy wakacyjne, wycieczki, uczestniczyły w 
imprezach okolicznościowych.

c) „PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 
WSPARCIA DZIENNEGO  W PALEŚNICY – (działalność całoroczna)
Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa ze środków Starostwa 
Powiatowego w Tarnowie. Placówka objęła swą działalnością dzieci z terenu 
gminy Zakliczyn. W roku 2012 systematyczną pomocą objętych było 11 dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 7-14 lat. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, 
5 dni w tygodniu po cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 
14:00 do godz. 18:00. Podobnie jak placówka w Zakliczynie funkcjonuje na 
zasadach wynikających z rozporządzenia MPiPS, rocznego planu pracy i 
regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Paleśnicy. 
Program prowadzony jest w sposób ciągły i cykliczny. Placówka działa w 
lokalnym środowisku dziecka: podtrzymuje rodzinę w sprawowaniu jej funkcji, 
służy pomocą rodzinie i dzieciom, współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej 
i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów. Dzieci uczestniczyły w 
zajęciach grupowych, otrzymywały pomoc w nauce, były objęte dożywianiem. 
Zorganizowano dla nich wyjazdy wakacyjne, wycieczki, uczestniczyły w 
imprezach okolicznościowych. Od września 2012 placówka została przeniesiona 
do wyremontowanej świetlicy w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 
Filipowicach. 

d) PROGRAM „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER” – 

Projekt realizowany był od 15 marca – 31 grudnia 2012 r. Celem programu była  
pomoc w bezpłatnym dostępie do leków i środków pomocniczych. W wyniku 
realizacji projektu 50 osób przewlekle chorych, w tym dzieci mogło kontynuować 
leczenie i podratować stan zdrowia. 
Projekt skierowany był do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, starszych, bezrobotnych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na 
zakup leków. Pomoc polegała na diagnozie problemu, w tym sytuacji zdrowotnej, 
socjalnej i społecznej pacjentów. 
Osoby zakwalifikowane do programu otrzymały bezpłatnie karty podarunkowe o 
nominale od 100 do 500 zł (w zależności od potrzeb). Za pośrednictwem karty 
nasi podopieczni mogli w sposób bezgotówkowy nabyć niezbędne leki w 
aptekach Dbam o Zdrowie na terenie całego kraju. 

Program realizowany był w Punkcie Integracji Społecznej  prowadzonym przez 
SPON BEZ BARIER wspólnie z  Fundacją Dbam o Zdrowie. Budżet programu 
wynosił 19.900 zł. Program realizowany był w 50 % ze środków SPON „BEZ 
BARIER” oraz w 50% ze środków Fundacji DBAM O ZDROWIE. 

e) ROGRAM  STYPENDIALNY  „INTEGRACJA” 
Realizowany dla 34 uczniów Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. 
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Wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego wspieramy zdolną młodzież, 
osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazującą się poza szkolnymi 
osiągnięciami. Stypendium wynosi 1000 zł  i jest wypłacane co miesiąc po 100 zł 
na osobiste konto stypendysty. Dodatkowo,  poprzez wypłatę nagrody Prezesa 
SPON BEZ BARIER  wyróżniamy uczniów, którzy uzyskują szczególne 
osiągnięcia poza szkolne. W roku 2012 było 8 uczniów, którzy otrzymali  
nagrody specjalne każda po 200 zł., w tym 1 uczeń niepełnosprawny. Dzięki 
realizacji projektu możemy wyróżniać najlepszych uczniów i mobilizować ich do 
osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Program realizowany jest w 50 % 
ze środków SPON „BEZ BARIER” oraz w 50% ze środków Fundacji im. Stefana 
Batorego. 

f) WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z PLACÓWEK WSPARCIA W 
ZAKLICZYNIE I PALEŚNICY. 

Wyjazd finansowany był  w całości ze środków własnych SPON „BEZ BARIER”. 
Podczas wakacji pracownicy stowarzyszenia zorganizowali wypoczynek letni dla 
20 dzieci uczęszczających do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia 
w Zakliczynie i Paleśnicy. Podczas tygodniowego wypoczynku w Wysowej, 
dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, warsztatach 
socjoterapeutycznych i wycieczce górskiej. W programie wypoczynku znalazły 
się także wyjścia do kina i na basen. 
g) Program wyrównywania różnic między regionami – obszar D – tytuł zadania 
„Likwidacja Barier Transportowych – Zakup Autobusu do Przewozu Osób 
Niepełnosprawnych”
Celem programu był zakup autobusu przez SPON „BEZ BARIER” do przewozu 
osób niepełnoprawnych. Zakup autobusu umożliwił większą dyspozycyjność w 
zakresie przewozu dzieci uczęszczających do Ośrodka Pobytu Dziennego dla 
dzieci niepełnosprawnych na codzienne zajęcia oraz rehabilitację do 
specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych w powiecie tarnowskim. Zakup 
autobusu zrefundował w 30 % PFRON, pozostałe      70 % wartości zakupu 
autobusu sfinansowano z budżetu  SPON „BEZ BARIER”. Program jest 
realizowany od 2010 roku do nadal. 

h) PROGRAM STYPENDIALNY „GIMNAZJALISTA”  
Celem programu jest  pomoc zdolnym 26 uczniom szkół gimnazjalnych gminy 
Zakliczyn . Cel ten jest osiągnięty poprzez:
-wypłatę 17 stypendiów dla uczniów  klas II i III  oraz 2 stypendiów dla uczniów 
klas I Gimnazjum w Zakliczynie. 
- wypłatę 6 stypendium dla  uczniów klas II i III oraz 1 stypendium dla ucznia 
klasy I Gimnazjum w Paleśnicy. 
Stypendyści uzyskują wysokie wyniki nauczania, są laureatami konkursów 
przedmiotowych Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz z zakresu wiedzy, sportu i 
artystycznych. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł i wypłacane jest po 100 zł 
co miesiąc przez okres nauki szkolnej tj. 10 miesięcy. Program finansowany jest  
w 50 % ze środków SPON „BEZ BARIER” oraz w 50% ze środków Urzędu 
Miasta Zakliczyn. Program realizowany był od 2009 r. do końca czerwca 2012 r. 

i) DZIAŁALNOŚĆ  PUNKTU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Punkt Integracji Społecznej funkcjonuje od 2009 roku w lokalu znajdującym się w 
budynku Ośrodku Zdrowia w Zakliczynie ul. Tarnowska 2. Celem działalności 
punktu było udzielanie bezpłatnych porad i konsultacji dla osób 
niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych, osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, matek samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych. Zakres 
udzielanych porad i wsparcia merytorycznego obejmował wypełnianie wniosków 
do PFRON, PCPR i innych instytucji udzielających wsparcia finansowego 
osobom niepełnosprawnym, pomoc w prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych, wypożyczania drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, 
stosowanie ulg i uprawnień. Realizowano program ,,Stokrotka” umożliwiający 
refundację kosztów leczenia i rehabilitacji  osobom poszkodowanym w 
wypadkach komunikacyjnych oraz przewlekle chorych. W ramach programu 
wydano 4 postanowienia na refundację kosztów rehabilitacji w kwocie 1.900 zł. 
Od 2012 roku wspólnie z Fundacją „Dbam o Zdrowie” realizowany jest program 
pn. „Dbaj o Zdrowie Bez Barier ” – pomoc dla osób przewlekle chorych do 
bezpłatnych leków. Wsparcie uzyskało 50 osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej na łączną kwotę 19.900 zł. Ponadto udzielono pomocy 
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finansowej dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych (leczenie i sprzęt 
rehabilitacyjny) na kwotę 20.516,21 zł. 
Globalna kwota udzielonej pomocy dla osób chorych i wymagających leczenia 
wyniosła 42.316,21 zł  

Punkt realizował obsługę programów stypendialnych dla uczniów 
niepełnosprawnych, promował wolontariat w gminie Zakliczyn organizując 
szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych i wolontariuszy. W punkcie 
realizowano akcję Mobilny Kantor BEZ BARIER, Galę Dobroczynności i 
Stypendystów „IDZIEMY VABANK”.  W ramach działalności punktu napisano 
wnioski aplikujące na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin dysfunkcyjnych 
do różnych instytucji udzielających wsparcia. Ponadto zorganizowano imprezy 
dla osób niepełnosprawnych – Bal Mikołajkowy 
Punkt informacyjny odwiedziło ponad 260 osób potrzebujących wsparcia,       w 
tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, samotnych matek, szukających informacji lub porady.
j) PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA AGORY” 
Program realizowany jest ze środków SPON „BEZ BARIER” oraz ze środków 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W roku akademickim 2011/2012 
przyznano 4 stypendia, w tym 2 po 3.420 zł rocznie, jedno w kwocie 2.280 zł 
rocznie, jedno w kwocie 1.140 zł rocznie. Różnorodność kwot wynikała z 
długości okresu ścieżki edukacyjnej na ostatnim roku studiów laureatów 
konkursu.  W roku akademickim 2012/2013  przyznano 3 stypendia, każde w 
kwocie 3.420 zł. Laureaci programu mają osiągnięcia w dziedzinie biologii, 
badań i prac naukowych z zakresu medycyny, są wolontariuszami w hospicjach, 
działają w kołach naukowych i w SPON BEZ BARIER. 
Stypendia wypłacane są przez okres 9 miesięcy co miesiąc na osobiste konto 
stypendysty. W programie biorą udział studenci studiów dziennych, 
zamieszkujący w gminie Zakliczyn i Wojnicz, pobierający naukę na uczelniach 
polskich.

k) PROGRAM STYPENDIALNY „LEKTOR” 

Realizowany po raz pierwszy – przeznaczony dla studentów I roku studiów. 
Stypendium wynosi 5.000 zł, wypłacane jest co miesiąc na konto stypendysty. 
W roku akademickim 2012/2013 stypendium otrzymuje 7 studentów. 
O stypendium mogą się ubiegać studenci z gminy Zakliczyn i Wojnicz, którzy 
uzyskali min. 105 pkt na maturze, są wolontariuszami naszego stowarzyszenia, 
rozpoczęli naukę w trybie dziennym na państwowych uczelniach polskich. 
Program realizujemy wspólnie z Fundacją Edukacyjną, Fundacją Wspomagania 
Wsi, Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności i innymi Partnerami. 
  
 
 l) Projekt PO KL „ JESTEM TUTAJ - wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci 
z gminy Zakliczyn” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany od 3 października 2011 r. do 31 maja 2012 r.  
W projekcie uczestniczyły dwie grupy dzieci w wieku od 4-9 lat posiadające 
wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju. Pierwsza grupa realizowała  
zajęcia specjalistyczne z tyflopedagogiem i logopedą, druga grupa dzieci objęta 
była wsparciem oligofrenopedagoga i logopedy. Podczas zajęć z logopedą 
wdrażana była  innowacyjna metoda stymulacji mózgu – BIOFEEDBACK. 
Zajęcia specjalistyczne odbywały się w Szkole Podstawowej we Wróblowicach. 
Ponadto dzieci z obydwu grup uczestniczyły w zajęciach socjalizacyjnych razem 
z dziećmi niepełnosprawnymi z  Ośrodka Pobytu Dziennego we Wróblowicach.
Istotnym wsparciem dla dzieci były wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, gdzie 
realizowana była specjalistyczna rehabilitacja z zakresu dogoterapii i hipoterapii. 
Dzieci wraz z rodzicami mały zapewniony bezpłatny transport naszym 
autobusem „BEZ BARIER”.  W większości zajęć uczestniczyły  dzieci wraz z 
rodzicami a dodatkową opieką służyli  specjaliści z OPD we Wróblowicach.

ł) MOBILNY KANTOR BEZ BARIER – Interaktywna zbiórka funduszy na 
stypendia realizowana przez stypendystów i wolontariuszy BEZ BARIER. Akcję 
przeprowadzono na zakliczyńskim Święcie Fasoli w dniu 8 września 2012. 
Podczas 6 godzin aktywnego zbierania funduszy uzbieraliśmy kwotę 2.255,07 zł 
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Uruchomione zostało stoisko promocyjne SPON BEZ BARIER, gdzie można 
było zmierzyć ciśnienie oraz cukier we krwi. Stoisko promowało ponadto 
działalność stowarzyszenia w tym programy stypendialne i nasze placówki dla 
dzieci. Akcja przyczyniła się do budowania wzajemnych relacji pomiędzy 
stowarzyszeniem, wolontariuszami i darczyńcami. W przygotowaniach do akcji 
brało udział 35 wolontariuszy. Na prowadzenie zbiórki publicznej otrzymaliśmy 
zgodę wydaną przez burmistrza gminy Zakliczyn. 

m) GALA DOBROCZYNNOŚCI I STYPENDYSTÓW – „IDZIEMY VABANK” 
Impreza odbyła się w dniu 24 listopada 2012 w Zakliczyńskim Centrum Kultury. 
W klimat Vabanku wprowadzał intrygujący i trzymający w napięciu scenariusz 
imprezy. Podczas imprezy wręczono stypendia dla studentów z programów 
AGRAFKA AGORY i LEKTOR oraz nagrody specjalne dla studentów. Podczas 
gali poznaliśmy Darczyńcę roku 2011 – p. Jacka Dębosza. Na galę zaproszeni 
byli goście miedzy innymi włodarze miasta Zakliczyn i Wojnicz, rodzice 
nagrodzonych studentów i nasi darczyńcy. Podczas imprezy swoje osiągnięcia i 
pasje zaprezentowały zespoły studentów z Zakliczyna i Wojnicza. Finałowym 
punktem imprezy była dobroczynna akcja Vabank, podczas której zebrano 
992,43 zł. Impreza zakończyła się poczęstunkiem dla gości i studentów.    

n) „INTEGRACYJNE SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE” 
8 grudnia 2012 r. w Domu Weselnym TARA w Zakliczynie odbyło się 
integracyjne spotkanie mikołajkowe. W imprezie wzięło udział ok. 140 osób       
w tym ponad 40 dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z Placówek  Opiekuńczo - 
Wychowawczych Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy oraz osoby 
niepełnosprawne  z gmin Pleśna i Gromnik oraz Czchów.  Dzieci 
niepełnosprawne przyjechały wraz z opiekunami. Na imprezę zaproszeni byli 
przedstawiciele podopieczni ze stowarzyszenia ENTUZJAŚCI UŚMIECHU 
lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych i mediów. Na spotkaniu 
można było obejrzeć przedstawienie teatralne, uczestniczyć w zabawie 
tanecznej. Uczestnicy otrzymali poczęstunek, dzieci paczki świąteczne od 
Mikołaja. Organizatorzy zagwarantowali transport docelowy dla 
niepełnosprawnych uczestników i dzieci z placówek prowadzonych przez 
stowarzyszenie. Impreza odbyła się dzięki  finansowaniu  SPON „BEZ BARIER” 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Tarnowa. 

 o) PROGRAM ,,STOKROTKA” 
Program uruchomiony został w 2008 roku dzięki wpłatom z tytułu  nawiązek 
sądowych. Realizacja programu umożliwia pomoc osobom poszkodowanym       
w wypadkach komunikacyjnych oraz wymagających dofinansowania kosztów 
leczenia i rehabilitacji. Z uwagi na to, że od 2012 nawiązki są przekazywane 
bezpośrednio do Ministerstwa, programu realizowany był w ograniczonym 
zakresie. Nie zmniejszyła się ilość nadsyłanych wniosków o wsparcie. 
Uchwalono 4 postanowienia na refundację kosztów rehabilitacji w kwocie  
1.900,00 zł.   
 Pomocą finansową objęliśmy wyłącznie osoby po wypadkach komunikacyjnych, 
wymagających długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Refundacja leczenia i 
rehabilitacji udzielana jest osobom z całego kraju.
p) Stypendia Prezesa SPON „BEZ BARIER” 
W roku 2012  Prezes stowarzyszenia postanowił ufundować specjalne stypendia 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz dla niepełnosprawnego 
sportowca. Była to forma specjalnego wyróżnienia bądź wsparcia. W 2012 r. 
Prezes SPON BEZ BARIER  przyznał stypendia w kwocie 7.400,00 zł. 
r) Akcja Świąteczna Paczka dla najuboższych – Jak co roku pielęgniarki 
środowiskowe Centrum Zdrowia wytypowały rodziny w sposób szczególny 
dotknięte przez los. Większość  rodzin nie korzysta z  programu żywnościowego 
i pomocy GOPS. Długotrwała choroba, samotność i bieda sprawiają, że osoby te 
w szczególny sposób zostały na uboczu. Podarunki zostały dostarczone do 
domów podopiecznych  przez panie pielęgniarki, z życzeniami świątecznymi, 
opłatkiem i dwoma workami świątecznych prezentów. W jednym były artykuły 
żywnościowe, słodycze, w drugim środki czystości i higieny. W  roku 2012 
paczki otrzymało 17 rodzin  o  wartości ok. 150 zł każda.

Druk: MPiPS 7



2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

800

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. Utworzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla dzieci 
niepełnosparwnych
2.Organizowanie i prowadzenie innych placówek opiekeńczo- 
wychowawczych, wtym warsztatów terapii zajęciowych 
3. Inne działąnia realizujące cele statutowe stowarzyszenia 
(organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizacja przewozu 
osób niepełnosparwnych, pomoc osobom niepełnosparwnym w 
zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, pomoc w 
uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10 Z

88.99 Z

94.00 Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 716,698.20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 673,537.69 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 42,142.51 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 323,874.16 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 298,910.50 zł

28,121.00 zł

0.00 zł

141,020.00 zł

129,769.50 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11,521.03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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1,028.00 zł

4,345.53 zł

0.00 zł

3,247.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,900.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 40,260.00 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 588,542.20 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 323,874.16 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych we Wróblowicach, 
prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy

77,076.25 zł

2 Programy stypendialne (Integracja, Gimnazjalista, Agrafka Agory, Lektor) 42,720.00 zł

3 Prowadzenie Punktu Integracji Społecznej 39,300.00 zł

4 Karty EPRUF - dla osób przewlekle chorych 10,000.00 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 632,943.58 zł 308,361.41 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

612,744.15 zł 216,956.17 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

19,343.23 zł 19,343.23 zł

72,062.01 zł 72,062.01 zł

856.20 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Pomoc dla Mateusza K. 1,861.25 zł

2 Pomoc dla Wojtka N. 6,068.85 zł

3 Rehabilitacja Łukasz T. 1,440.00 zł

4 Pomoc dla Jana G. 13,582.60 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

32.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

41.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 13



1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

42.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

3.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 32.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 279,479.20 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 279,479.20 zł

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

279,479.20 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 279,479.20 zł
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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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

727.81 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

5,094.00 zł

10. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Zakliczynie 10,000.00 zł

2 Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosparwnych 10,000.00 zł

3 Prowadzenie  Programu Stypendialnego dla uczniów gimanzjum z gminy Zakliczyn 8,500.00 zł
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych 129,769.50 zł

2 Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy 112,520.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 - kontrola realizacji projektu „Likwidacja barier 
transportowych- zakup autobusu do przewozu 
osób niepełnosprawnych”

Starostwo Powiatowe w Tarnowie - 
Wydział Zdrowia

2012-06-14

2 - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 
ubezpieczenie społeczne, ustalanie uprawnień 
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 
wystawianie zaś

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
Tarnowie

2012-11-05

3 - wizja lokalu na prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego w Filipowicach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowie

2012-09-14
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Ewa Jóźwiak - członek stowarzyszenia, koordynator projektów społecznych Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Druk: MPiPS 17


