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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 
 

 
    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 
 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj  Polska Województwo  Małopolskie Powiat    Kraków 

Gmina   Kraków Ulica     Miodowa Nr domu    9 Nr lokalu     - 

Miejscowość    Kraków Kod pocztowy  31-055 Poczta    Kraków Nr telefonu   12 2661102 

 Nr faxu   12 2661102 E-mail  stowarzyszenie@rodziny.info Strona www    www.rodziny.info 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 07.04.2003 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 15.09.2004 

5. Numer REGON 350738921 6. Numer KRS  0000156949 

za rok 2011 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Zofia Puchelak - Prezes 

Anna Wasieczko - Wiceprezes 

Anna Bielańska - Wiceprezes 

Barbara Fugas - Skarbnik 

 Agnieszka Lewonowska-Banach - Sekretarz 

 Anna Pilch – Członek Zarządu 

 Mirosława Janik – Członek Zarządu 

 Krystyna Walas – Członek Zarządu 

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

Janina Kępińska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Mieczysława Godek – Członek Komisji Rewizyjnej 

Elżbieta Marcinkowska – Członek Komisji Rewizyjnej 

- 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową 
zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Działalność  podzielona jest na nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego oraz odpłatną działalność pożytku 
publicznego. 
 
I. działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 

1. Utrzymywanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin, 
członków oraz osób korzystających ze służby zdrowia w 
zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego. 

2. Rozwój różnorodnych form działalności służby zdrowia w 
zakresie lecznictwa chorób psychicznych. 

3. Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych 
chorobą psychiczną w ramach działalności statutowej 
stowarzyszenia 

4. Tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych 
psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej i możliwości 
posiadania własnego mieszkania  

5. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność 
statutową Stowarzyszenia. 

6. Świadczenie różnorodnych form pomocy w tym wsparcia 
finansowego osobom chorym oraz członkom 
stowarzyszenia, które znalazły się w szczególnie trudnej 
sytuacji materialnej. 

7. Promocja turystyki i zdrowego stylu życia  
8. Rozwój gospodarki społecznej 

II: działalność odpłatna pożytku publicznego: 
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji 

w zakresie opieki środowiskowej nad osobami chorymi 
psychicznie, ich rodzinami, chronionego zatrudnienia i 
mieszkania. 

2. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz 
tworzenie miejsc treningu zawodowego i rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w 
branży hotelarskiej i gastronomicznej 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

1. Utrzymywanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób korzystających ze służby zdrowia w 
zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego. 
 
Przez cały rok 2011 raz w tygodniu (wtorki) odbywały się spotkania członków stowarzyszenia otwarte także dla 
osób szukających wsparcia i pomocy. Dwa razy w roku organizowane były spotkania: noworoczne i wielkanocne. 
W okresie od czerwca do grudnia 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia co dwa tygodnie prowadzona była grupa 
wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie. Grupa wsparcia prowadzona była przez lekarza 
psychiatrę i przez psychologa specjalizującego się w terapii systemowej rodzin.  
Zorganizowane zostały trzy warsztaty edukacyjne dla rodzin i opiekunów (jeden jednodniowy i dwa dwudniowe) 
podczas których przygotowana były wykłady i zajęcia warsztatowe z lekarzem, psychologiem, pracownikiem 
socjalnym.  Przez cały rok w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00 prowadzony jest dyżur telefoniczny pod nr 12 
2661102 dla osób szukających pomocy w zakresie wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie. 
W terminie 19-25.06.2011 zorganizowany został wyjazd integracyjno-turystyczny w góry do Murzasichle dla osób 
chorujących psychicznie i rodzin. Wzięło w nim udział 29 osób ( w tym 9 osób z Kielc) 
Stowarzyszenie współorganizowało obchody X Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w dniu 
25.09.2011 r. pod hasłem: Samorząd partnerem w ochronie zdrowia psychicznego. W ramach obchodów odbył 
się m.in. wykład otwarty wygłoszony przez gościa z Niemiec Mary Nettle w Instytucie Goethego z dyskusją 
panelową przedstawicieli samorządu, profesjonalistów z dziedziny psychiatrii i rodzin. 
W 2011 roku Stowarzyszenie wydało i bezpłatnie rozkolportowało do środowisk rodzin w całej Polsce dwa 
numery Czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie RODZINY: nr 9 w czerwcu 2011 i nr 10 w grudniu 
2011. Obydwa numery w nakładzie 3000 egz. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w Warszawie przez Instytut Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Chorego i Dnia Zdrowia Psychicznego spotykając się z 
przedstawicielami innych stowarzyszeń rodzin. Brali udział w I Wrocławskim Forum Psychiatrii Środowiskowej we 
Wrocławiu 17-18.10.2011, w Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie 19-20.05.2011, wystąpili na 
konferencji w Liverpoolu 17-18.05.2011 dzieląc się doświadczeniami z tworzenia miejsc pracy dla osób 
chorujących psychicznie. 
 
2. Rozwój różnorodnych form działalności służby zdrowia w zakresie lecznictwa chorób psychicznych. 
Stowarzyszenie wsparło i współorganizowało pikietę we wrześniu na Rynku Głównym w Krakowie i w 
październiku przy ul. Krupniczej przy Collegium Maximum UJ podczas Europejskiej Konferencji Platformy na 
rzecz Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 17-18.10.2011 w proteście przeciwko 
dyskryminującej psychiatrię polityce Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który ograniczył 
znacząco środki na leczenie psychiatryczne, wbrew zapotrzebowaniu i rosnącej w Małopolsce liczbie zachorowań 
i poniżej realnych kosztów leczenia i opieki. Od 1 grudnia 2011 przedstawiciel Stowarzyszenia został powołany 
przez Ministra Zdrowia do Rady ds. Zdrowia Psychicznego, która ma monitorować i opiniować  wdrażanie 
Narodowego Programu Ochrony zdrowia Psychicznego w całej Polsce. 
 
3. Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą psychiczną w ramach działalności statutowej 
stowarzyszenia 
Stowarzyszenie wsparło finansowo Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc z 
Radomia przekazując darowiznę na rozwijanie programu aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie z 
okolic Radomia. 
 
4.Tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej i możliwości 
posiadania własnego mieszkania  
Stowarzyszenie kontynuowało w 2011 roku prowadzenie mieszkania chronionego dla 8 osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako zadanie zlecone Gminy Kraków we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. W 2011 r. z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób.  
Stowarzyszenie nadal posiada 1 miejsce w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej dla 3 osób chorujących psychicznie przy ul. Zielony Dół 1 w 
Krakowie, w którym zamieszkuje osoba skierowana przez zakład aktywności zawodowej U Pana Cogito 
Pensjonat i Restauracja.   
 
5.Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie pobierało składki członkowskie, występowało do osób prywatnych i firm z prośbą o wsparcie 
finansowe w formie darowizny, podejmowało działania informacyjne za pośrednictwem ulotek, ogłoszeń w prasie i 
kampanii informacyjnej w celu zachęcenia podatników do przekazania 1% podatku dochodowego. Składane były 
wnioski do ogłaszanych konkursów granowych przez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, MOPS, PO FIO 
2010, MPiPS, Urząd Miasta Krakowa, Fundacji Kronenberga. Na 8 złożonych aplikacji do różnych instytucji 
uzyskano 4 dofinansowania: z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa,  PO FIO i Fundacji prywatnej. 
Okresowo środki własne Stowarzyszenia inwestowane były w formie lokat bankowych trwających od 1 do 3 
miesięcy, a uzyskane odsetki zasilały działalność statutową. 
 
6. Świadczenie różnorodnych form pomocy w tym wsparcia finansowego osobom chorym oraz członkom 
stowarzyszenia, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 
Stowarzyszenie wspierało działalność innych organizacji realizujących projekty aktywizujące osoby chorujące 
psychicznie oraz kontynuowało podjętą w roku poprzednim pomoc finansową i wsparcie powodzianom z okolic 
Sandomierza - rodzinie osoby chorującej psychicznie, która jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin z 
Sandomierza.  Na cel pomocy w roku 2011 prowadzona była kwesta do puszki w Pensjonacie U Pana Cogito. 
 
7. Promocja turystyki i zdrowego stylu życia  
Stowarzyszenie zorganizowano dwa wyjazdy: integracyjny w góry do Murzasichle dla osób chorujących 
psychicznie i rodzin, gdzie m.in. realizowany był program turystyczno-krajoznawczy, oraz obóz żeglarski w 
Przełazach nad jeziorem Niesłysz (woj. lubuskie) dla 7 osób chorujących psychicznie z nauka żeglarstwa, 
żeglowaniem, zwiedzaniem okolicznych atrakcji m.in. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień i bunkrów 
podziemnych. Celem takiej aktywnej turystyki jest zachęcanie do ruchu i aktywności fizycznej w ramach 
zdrowego trybu życia. Stowarzyszenie prowadziło w okresie czerwiec-grudzień 2011 szkolenie zawodowe 
„Profesjonalny Pracownik Hotelu” . W ranach programu szkoleń zawodowych 20 osób chorujących psychicznie 
nabyło szerszą profesjonalną wiedzę z zakresu turystyki. 

8. Rozwój gospodarki społecznej W ramach dofinansowania PO FIO uruchomione zostało Centrum szkoleniowo-doradcze 
ekonomii społecznej – COGITO, w ramach którego zorganizowano szkolenia i doradztwo dla 58 osób z 29 organizacji: 
podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych zainteresowanych utworzeniem takiego podmiotu i 
rozwijaniem działalności gospodarczej. Prowadzone było szkolenie zawodowe „Profesjonalny Pracownik Hotelu dla 20 osób. 
Przyjmowane były też liczne wizyty studyjne i wymiany pomiędzy Stowarzyszeniami z całej Polski związane z wymianą 
doświadczeń w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Publikowane były artykuły na temat ekonomii 
społecznej, w tym opis w atlasie dobrych praktyk wydanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 
Stowarzyszenie wzięło udział w dwóch konkursach na najlepsze przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Uzyskało 
wyróżnienie w konkursie prowadzonych przez FISE i nagrodę w formie doradztwa firmy PWC. 

9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji w zakresie opieki środowiskowej nad osobami 
chorymi psychicznie, ich rodzinami, chronionego zatrudnienia i mieszkania. 
Na zlecenie innych organizacji organizowane były szkolenia i wizyty studyjne z zakresu metod aktywizacji osób 
chorujących psychicznie. W ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej na zlecenie Ministerstwa 
zorganizowano w zakładzie aktywności zawodowej dwie wizyty studyjne dla gości zagranicznych i konferencję 
prasowa Komisarza Unii Europejskiej Pana Laszlo Andora i Pani Minister Jolanty Fedak w dniu 18.10.2011 
 
10. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz tworzenie miejsc treningu zawodowego i rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w branży hotelarskiej i gastronomicznej 
Stowarzyszenie prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” zgodnie z przepisami ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W roku 2011 w Zakładzie zatrudniano 
21 orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 3 osoby uzyskały zatrudnienie na 
wolnym rynku. 
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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) 

 
1.  Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej U Pana 
Cogito Pensjonat i Restauracja 
2. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych chorujących psychicznie.  
3. Prowadzenie mieszkania chronionego dla 8 osób 
chorujących psychicznie. 
 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja 
oferującego 21 miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie z orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W sumie aktywizacją zawodową w roku 2011 
objętych było 29 osób, z czego 3 osoby znalazły zatrudnienie poza zakładem na wolnym ryku 
pracy. Pracownicy niepełnosprawni uzyskują wsparcie w formie aktywizacji zawodowej, 
społecznej, pomocy w rozwiązywaniu spraw socjalnych, zdrowotnych i rozwoju indywidualnym. 
Wszystkie zyski z działalności Zakładu przeznaczone są na zakładowy fundusz aktywności 
służący rehabilitacji zatrudnionych pracowników. Zakład prowadzi działalność hotelarską i 
gastronomiczną. Średnie obłożenie pokoi hotelowych w roku 2011 wyniosło 52,82 %, przyjęto 
2382 gości z 33 krajów. Działalność finansowana jest z dotacji dla zaz - PFRON (za 
pośrednictwem Województwa), z budżetu Województwa Małopolskiego , refundacji SODiR, 
działalności gospodarczej i kredytu bankowego.  

2. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie. 
W okresie od czerwca do grudnia 2011 r. prowadzone było przy wsparciu ze środków PO FIO 
szkolenie zawodowe Profesjonalny Pracownik Hotelu dla 20 osób chorujących psychicznie 
kształcące do wykonywania zawodu pomocy hotelowej i pracownika gastronomii. Powołane 
zostało centrum szkoleniowo-doradcze ekonomii społecznej – COGITO, które objęło 
szkoleniem i doradztwem 58 osób z 29 organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej. 
 
3. Prowadzenie mieszkania chronionego dla 8 osób chorujących psychicznie. 
Jako zadanie zlecone przez  Gminę Miejską Kraków: zamieszkaniem, treningami 
usamodzielniającymi i wsparciem psychologiczno-socjalnym objęto 10 osób. 
 
 

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 
 

xtak
 nie  

 

  

  

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 
Mieszkanie chronione dla 8 osób z 
zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy 
Miejskiej Kraków 

Kraków 10 
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2 - - - 

3 - - - 

4 -  - 

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) 

Osoby 
fizyczne 3150 

Osoby  
prawne 35 

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) 

87.30.Z Tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej i 
możliwości posiadania własnego mieszkania  
 
Stowarzyszenie kontynuowało w 2011 roku prowadzenie mieszkania chronionego dla 8 osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu Gminy Miejskiej Kraków jako zadanie zlecone Gminy Kraków we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. W 2011 r. z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób.  
Stowarzyszenie nadal posiada 1 miejsce w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej dla 3 osób chorujących psychicznie przy ul. Zielony Dół 1 w 
Krakowie, w którym zamieszkuje osoba skierowana przez zakład aktywności zawodowej U Pana Cogito 
Pensjonat i Restauracja.   
 
 
94.99.Z Promocja przedsiębiorstw społecznych działających na rzecz osób pozostających bez pracy z powodu 
choroby psychicznej 
Stowarzyszenie w ramach projektu PO FIO Centrum szkoleniowo-doradcze ekonomii społecznej -COGITO 
prowadziło szkolenia i doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, skorzystało 
58 osób z 29 organizacji. Przygotowywano materiały do wydawnictw promocyjnych, katalogów poświęconych 
przedsiębiorczości społecznej, czynnie uczestniczono w targach ekonomii społeczne w Rzeszowie i w 
Krakowie oraz w konferencjach. 
 
94.99.Z Utrzymywanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób korzystających ze służby zdrowia w 
zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego. 
Prowadzono regularne spotkania, grupy wsparcia, warsztaty edukacyjne, dyżur telefoniczny doradczy, udział w 
konferencjach, obchodach X Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, pikietach. Wydane zostały dwa 
numery czasopisma RODZINY. Wspólnie z 6-cioma innymi stowarzyszeniami rodzin z Polski powołano 28.11.2011 r.   
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”. 

 
 
 
 

Kod PKD:  87.30.Z 

Kod PKD:  94.99.Z 

Kod PKD:  

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 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
X tak 

 nie  
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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) 

  
55.11.Z Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz tworzenie miejsc treningu zawodowego i 
rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w branży hotelarskiej i 
gastronomicznej 
Stowarzyszenie od 2003 r. prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” zgodnie z przepisami 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W roku 
2011 w Zakładzie objęto aktywizacją i zatrudnieniem osób z  29 orzeczonym znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 3 osoby uzyskały zatrudnienie na wolnym rynku. 
 
85.59.B Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji w zakresie opieki środowiskowej nad 
osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami, chronionego zatrudnienia i mieszkania. 
Na zlecenie innych organizacji organizowane były szkolenia i wizyty studyjne z zakresu metod aktywizacji osób 
chorujących psychicznie. Przeprowadzono 14 szkoleń dla 7 podmiotów. 
Prowadzony był kurs systemowej terapii rodzin dla psychologów, terapeutów finansowany w całości z opłat uczestników.  
 
93.29.Z Promocja turystyki oraz zdrowego stylu życia. 
Zorganizowano wyjazd integracyjny 29 osób dla rodzin i osób chorujących psychicznie w góry do Murzasichle, w którym 
częściowa partycypację w kosztach ponosili uczestnicy.  Zorganizowano obóz żeglarski dla 8 osób chorujących psychicznie 
w Przełazach nad. J. Niesłysz w którym częściowa odpłatność wnieśli uczestnicy.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD: 55.11.Z 

Kod PKD: 85.59.B 

Kod PKD: 93.29.Z 

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

Cały kraj 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak  

X  nie 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 
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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) 
 
 

1 542 142,60   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 256682,96    zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1284653,64    zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,    zł 

4. Przychody z działalności finansowej 0,    zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26766,30,    zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem:       199011,49  
zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,    zł 

b) ze środków budżetu państwa 122668,98    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 76342,51    zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  21178,59    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 806,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 10205,00    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 10000,00    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 167,59    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,    zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,     zł 

g) z nawiązek sądowych 0,    zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,    zł 

8. Z innych źródeł 0,    zł 
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2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 42 567,30  zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,    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 0,    zł 

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

     26766,30    
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 Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie 
 10000  ,00    zł 

2  
Obóz żeglarski dla osób chorujących psychicznie, wyjazd integracyjny rodzin do Murzasichle    6584,11    zł 

3  
Koszty dział. statutowej -  kampania 1% 9882,19    zł 

4  
Zapomoga dla osoby chorującej psychicznie 300,00    zł 

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 

1 brak ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1617812,71 zł 0 , 0  zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego   268105,15    zł 16884,11     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 1242086,34  zł 0 ,0    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  0 ,    zł  
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

95756,98    zł 0,00     zł 
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e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11864  , 24   zł 9882,19    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 0  ,    zł 0  ,     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości X 

 
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) 

 
 

X  

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  

X  
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     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 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
 26 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
X tak 

 
nie  

tak.  

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

nie  korzystała  
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2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

   24      osób fizycznych 
 
     0      osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 0 członków 
 
organizacja straciła 2 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 
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 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) 

X tak 

 

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) 

 2 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 2 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) 

2 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  3 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
  1 osób 

e) inne osoby 
 0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 
 

                                     0,00   zł 
 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę  0 ,    zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze  0 ,    zł 

nagrody  0 ,    zł 

premie 0  ,    zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)   0 ,    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,0    zł 

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

757987,69  ,    zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 661717,69    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 96270,00    zł 

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

0,0   zł 

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

0 ,0    zł 

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

0 ,0    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 

1723,22     zł 

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

0  ,   zł 

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

0  ,    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 

5250,00    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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
tak  

X  

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0 ,0     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 

X tak 

 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 Zakład aktywności zawodowej 67782,60     zł 

2 Mieszkanie chronione dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi 53088,00     zł 

nie  

nie  
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3 Rodziny Edukacja i wsparcie 14554, 51  zł 

4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4300,00     zł 

5  ,     zł 

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

X tak 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 Zakład aktywności zawodowej 388450,00    zł 

2 PO FIO Centrum szkoleniowo-doradcze ekonomii społecznej - COGITO 122668,98    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
X nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 Nie dotyczy ,    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

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 
 
 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 Nie dotyczy  % % 

2   % % 

3   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

tak 

nie  
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