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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PLAC SIKORSKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 8

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-115 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-422-56-74

Nr faksu 12-422-56-74 E-mail 
biuro@stowarzyszenie-
rozwoju.eu

Strona www www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35709915700000 6. Numer KRS 0000146448

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

Anna Bielańska Przewodniczący Zarządu TAK

Andrzej Cechnicki Wiceprzewodniczący 
Zarządu

TAK

Agnieszka Lewonowska-
Banach

Skarbnik TAK

Elżbieta Henś Sekretarz TAK

Łukasz Cichocki Członek Zarządu TAK

Małgorzata Bundzewicz-
Czyżewska

Członek Zarządu TAK

Anna Wasieczko Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej" 
zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby 
zawodowo związane z psychiatrią środowiskową w szczególności lekarzy, 
pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów 
zajęciowych, artystów, których celem jest promowanie i rozwój metod 
oddziaływania na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku oraz 
udzielanie im opieki i wsparcia. Stowarzyszenie działa na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst 
jednolity: Dz.U.2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity: Dz.U.2010, Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu, 
ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób 
cierpiących na schorzenia psychiczne i ich rodzin:
1) poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
obejmującej: współpracę pomiędzy ośrodkami psychiatrii środowiskowej z 
terenu Polski, tworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskami 
działającymi na rzecz osób chorujących psychicznie a osobami 
chorującymi i ich rodzinami, podejmowanie działań mających na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących 
psychicznie w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy oraz 
udzielanie pomocy materialnej; prowadzenie ośrodków rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dla osób chorujących psychicznie – Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum 
Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora, mieszkanie chronione; 
prowadzenie terapii przez sztukę – Teatr Psyche, uliczny Teatr Masek i 
Galeria Miodowa; propagowanie postaw proekologicznych wśród 
podopiecznych Stowarzyszenia; działalność na rzecz ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie zachowań 
proekologicznych wśród osób niepełnosprawnych i ich środowisk, 
organizowanie i promowanie idei wolontariatu.
2) poprzez prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego 
obejmującej: organizowanie konferencji i sympozjów z zakresu psychiatrii 
środowiskowej, wspieranie badań naukowych z zakresu rozwoju 
psychiatrii, wspieranie sportu, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych – wycieczki, obozy terapeutyczne, sprzedaż wyrobów 
wytworzonych w ramach terapii zajęciowej uczestników, wydawanie 
publikacji osób chorujących psychicznie i z zakresu psychiatrii; wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych 
chorujących psychicznie;
3) poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy 
dla osób chorujących psychicznie.

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

Irena Ostrowska-Augustyn Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Józef Bogacz Członek Komisji TAK

Barbara Frączek Członek Komisji TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1) Warsztat Terapii Zajęciowej dla 75 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej 
Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
niepełnosprawnych uczestników. Podejmowane w WTZ działania zmierzają do ogólnego rozwoju i 
poprawy sprawności uczestników, niezbędnych do prowadzenia przez nich niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia – na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika WTZ. 
W ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działa Galeria Miodowa, stanowiąca platformę 
współpracy twórców zdrowych i niepełnosprawnych. W 2014 r. miały miejsce m.in.:
a) Styczeń – wystawa „Galeria portretów w Galerii Miodowa”,
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

b) Luty – Miłosny Dzień Otwarty w Galerii Miodowa,
c) Maj – Galeria Miodowa dla Szpitala Dziecięcego im. Świętego Ludwika – przekazanie Szpitalowi prac 
artystów profesjonalnych i niepełnosprawnych,
d) Październik – wystawa prac w Urzędzie Miasta Krakowa – „The Best of Galeria Miodowa”,
e) Grudzień – Świąteczny Dzień Otwarty w Galerii Miodowa.

Prowadzona była strona internetowa Galerii: www.galeriamiodowa.strefa.pl 
Działalność WTZ obejmuje również Grupę Masek – osoby niepełnosprawne należące do tej grupy mogły 
stworzyć niepowtarzalny projekt a następnie wykonać maskę. Praca z maską stanowiła jedną z form 
oddziaływań terapeutycznych.
 
Od wielu lat w strukturze Warsztatu działa „Teatr Psyche”, prowadzony przez zawodowego reżysera i 
aktora. Aktorzy – osoby chorujące psychicznie mają możliwość rozwijania swojego talentu. 
Praca z ciałem ma miejsce nie tylko podczas zajęć w grupie teatralnej. Uczestnicy WTZ mają możliwość 
udziału w zajęciach z choreoterapii – pozwalają one poprzez ruch dotrzeć do uczuć, które nie mogą 
zostać zwerbalizowane.

2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja na 25 miejsc)
W roku 2014 średnio 27 osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków korzystało ze wsparcia. 
Celem ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnianie oparcia społecznego uczestnikom Domu, 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zapewnianie wsparcia 
i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną;
W październiku 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy zmienił swoją siedzibę 
na ul. Olszańską 5. Przestronne i pięknie urządzone wnętrza spełniające standardy określone w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy (Dz.U.2010, Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) pozwalają jeszcze lepiej realizować 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie. 
W 2014 r. Stowarzyszenie podjęło starania o rozszerzenie istniejącego ŚDS o 2 miejsca oraz o 
utworzenie filii dla kolejnych 20 uczestników.
Dzięki udziale w ŚDS zmniejsza się liczba hospitalizacji uczestników.

3) Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora dla osób starszych chorujących psychicznie, 
które ukończyły 45 roku życia. 
Centrum takie powstało w 2009 r. przy ul. Czarnowiejskiej 13. 
W 2014 r. w regularnej rehabilitacji i terapii brało udział 20 osób chorujących psychicznie, które 
ukończyły 45 roku życia. 
W 2014 r. Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora finansowane było ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Centrum Seniora realizuje nowatorski program rehabilitacyjny w pełni dostosowany do osób starszych, 
które doświadczyły choroby psychicznej. Uczestnicy Centrum Seniora biorą udział w zajęciach z zakresu:
a) ergoterapii – obejmującej m.in. zajęcia ruchowe, zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia 
logopedyczne, trening higieny, zajęcia komputerowe i zajęcia ogrodowe,
b) arteterapii w ramach której odbywać się będą m.in. zajęcia plastyczne z zakresu rysunku i malarstwa, 
muzykoterapia, filmoterapia, teatroterapia i biblioterapia,
c) konsultacje indywidualne z psychologiem, rehabilitantem, prawnikiem, dietetykiem, logopedą.

W 2014 r. uczestnicy grupy teatralnej Centrum Seniora wystąpili 2 razy w Przedszkolu Nr 61 „Pod 
Wawelem” przy ul. Rajskiej 14 – wystawiono spektakl „Prasie Radio”.

4) Czasopismo DLA NAS
Stowarzyszenie sprawuje także opiekę nad redakcją czasopisma „DLA NAS” wydawanego przez osoby 
chorujące psychicznie.

5) Wycieczki i obozy terapeutyczne
W dniach 15-21.09.2014 roku Stowarzyszenie zorganizowało 1 wyjazd rehabilitacyjno –  rekreacyjny do 
Krynicy-Zdroju, w którym udział wzięło 18 osób – 15 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie i 
3 terapeutów (sfinansowano ze środków PFRON – umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Krakowie).
Uczestnicy Centrum Seniora w ramach wzięli udział w 3-dniowej wycieczce do Rabki w lutym 2014 r. 
oraz 1-dniowej wycieczce do Częstochowy w lipcu 2014 r. – obydwa wyjazdy zrealizowane i 
sfinansowane zostały w ramach projektu PFRON.
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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

6) Współpraca międzynarodowa
Stowarzyszenie współpracuje w sposób ciągły z partnerami w Niemczech i kontynuuje podjętą 
współpracę z Ukrainą. 
W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 25-28.09.2014 r. odbyło się XXV Polsko – Niemieckie 
Sympozjum „Życie bez cierpienia?” w Zwiefalten w Niemczech, w którym wzięło udział ok. 300 osób z 
Polski i Niemiec. Sympozjum zorganizowane zostało we współpracy z Polsko – Niemieckim 
Towarzystwem Zdrowia Psychicznego (PNTZP).
Doroczne Sympozja PNTZP odbywają się już od ponad 20 lat. Są okazją dla spotkań przedstawicieli 
organizacji polskich i niemieckich i wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w 
dziedzinie psychiatrii, neurologii, psychologii, socjologii itd. Tematy Sympozjów obok specjalistów z 
zakresu zdrowia psychicznego gromadzą również filozofów, socjologów, historyków. 
Stowarzyszenie oraz PNTZP poza wspieraniem profesjonalnej wymiany doświadczeń w zakresie 
psychiatrii, stawiało sobie za główny cel pracę nad pamięcią i przezwyciężaniem wzajemnych uprzedzeń 
pomiędzy naszymi narodami, poruszało treści historyczne, etyczne i polityczne i niejednokrotnie 
podejmowało trudne polsko-niemieckie tematy tabu. Podczas rozlicznych spotkań, seminariów i 
dorocznych sympozjów poddaje się otwartej dyskusji tematy tabu i wzajemne uprzedzenia, poznaje 
realia panujące w obu krajach. 
W organizowanych przez nas sympozjach uczestniczą politycy, historycy, etycy, socjologowie i lekarze. 
Co roku spotkania gromadzą przeszło 200 uczestników z Polski i Niemiec.

7) Pracownia badań nad Psychoterapią Psychoz
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z dnia 12 maja 
2014 r. została powołana do życia nowa komórka organizacyjna – Pracownia Badań nad Psychoterapią 
Psychoz, której celem jest prowadzenie badań i edukacji nad znaczeniem psychoterapii w leczeniu 
psychoz. Działalność Pracowni realizowana jest w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego – 
wspieranie i prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem psychiatrii i opieki środowiskowej.
Celem powoływanej jednostki będzie w szczególności:
a) inicjowanie i koordynowanie stałej współpracy z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej 
CM UJ w zakresie projektów edukacyjnych i badawczych,
b) koordynowanie strony merytorycznej kursów do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty zgodnie z 
Umową o partnerstwie z dnia 01.09.2009 r. zawartą z Laboratorium Cogito Sp. z o.o.,
c) współpraca z CM UJ zgodnie z zawartą umową,
d) koordynowanie wsparcia finansowego Stowarzyszenia w zakresie szkolenia, badań, kursów i 
sympozjów,
e) koordynowanie i superwizowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych Stowarzyszenia,
f) organizację badań nad psychoterapią psychoz,
g) współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się psychoterapią 
psychoz, w szczególności ISPS (International Society for the Psychological Treatment of the 
Schizophrenias and Other Psychoses) i konferencją trzech sekcji psychoterapii (Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). 

8) Wolontariat
W 2014 r. Stowarzyszenie postawiło na rozwój działającego od wielu lat wolontariatu – w roku 
sprawozdawczym wolontariat odbywało 24 osoby. 

9) Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie współpracuje przy prowadzeniu zajęć dla studentów medycyny w zakresie psychiatrii 
środowiskowej i aktywizacji zawodowej, użycza sali konferencyjnej oraz wspólnie z edukatorami ze 
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” prowadzi zajęcia dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki i 
terapii zajęciowej. W zakresie dydaktyki Stowarzyszenie realizuje umowę zawartą z Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Warsztat Terapii 
Zajęciowej łącznie dla 
75 osób realizuje 
zadania w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej 
niepełnosprawnych 
uczestników. 
Podejmowane w WTZ 
działania zmierzają do 
ogólnego rozwoju i 
poprawy sprawności 
uczestników, 
niezbędnych do 
prowadzenia przez nich 
niezależnego, 
samodzielnego i 
aktywnego życia – na 
miarę indywidualnych 
możliwości każdego 
uczestnika WTZ. 
Stowarzyszenie 
prowadzi ŚDS, z którego 
usług w roku 2014 
korzystało średnio 27 
osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej 
Kraków. Celem ŚDS jest 
podnoszenie jakości 
życia i zapewnianie 
oparcia społecznego 
uczestnikom Domu, 
podtrzymywanie i 
rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do 
samodzielnego życia, 
zapewnianie wsparcia i 
pomocy rodzinie w 
opiece nad dorosłą 
osobą 
niepełnosprawną. 
Centrum 
Rehabilitacyjne 

87.20.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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Niepełnosprawnego 
Seniora powstało w 
2009 r. przy ul. 
Czarnowiejskiej 13. 
W 2014 r. w regularnej 
rehabilitacji i terapii 
brało udział 20 osób 
chorujących 
psychicznie, które 
ukończyły 45 roku 
życia. 
W 2014 r. Centrum 
Seniora finansowane 
było 
ze środków 
Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych.
Centrum 
RehabilitacySeniora 
realizuje nowatorski 
program rehabilitacyjny 
w pełni dostosowany 
do osób starszych, 
które doświadczyły 
choroby psychiczne
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promocja i organizacja 
wolontariatu

W 2014 r. 
Stowarzyszenie 
postawiło na rozwój 
działającego od wielu 
lat wolontariatu – w 
roku sprawozdawczym 
wolontariat odbywało 
24 osoby (podpisano 22
 nowych umów i 2 
aneksy). Wolontariusze 
pomagali w 
poszczególnych 
ośrodkach 
Stowarzyszenia:
a) Centrum Seniora – 8 
osób,
b) Środowiskowy Dom 
Samopomocy – 14 
osób,
c) Warsztat Terapii 
Zajęciowej – 1 osoba,
d) Pracownia Badań 
nad Psychoterapią 
Psychoz – 1 osoba.
Nasi wolontariusze to w 
większości studenci 
kierunków 
humanistycznych - 
psychologia, terapia 
zajęciowa, praca 
socjalna. Wolontariat 
pozwala im zdobyć 
praktykę, wiedzę i 
umiejętności związaną z 
pracą z osobami po 
kryzysie psychicznym.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie 
podejmuje liczne 
działania zmierzające 
do reintegracji 
społecznej i zawodowej 
osób 
niepełnosprawnych 
chorujących 
psychicznie. 
Rehabilitacja 
zawodowa prowadzona 
jest głównie w 
Warsztacie Terapii 
Zajęciowej. Nasz 
Warsztat może się 
poszczycić dużym 
wskaźnikiem osób 
wprowadzonych na 
rynek pracy - w roku 
2014 pięciu 
uczestników podjęło 
zatrudnienie (na 
podstawie stosunku 
pracy i umów zlecenie). 
Stowarzyszenie samo 
również jest 
pracodawcą dla osób 
chorujących psychicznie 
- w roku 2014 na 
podstawie umowy o 
pracę zatrudnionych 
było łącznie 5 osób 
niepełnosprawnych. 
Wszyscy pracownicy 
niepełnosprawni 
zatrudnieni byli na 
stanowiskach 
administracyjnych.

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W dniach 05-06 
czerwiec 2014 r. odbyło 
się XII Forum Psychiatrii 
Środowiskowej, 
Beneficjentów, Rodzin 
i Profesjonalistów – 
„Rola samorządu w 
realizacji Narodowego 
Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego” 
w którym wzięło udział 
ok. 200 osób. Forum 
organizowane było we 
współpracy z 
Małopolską Filią 
Psychiatrii 
Środowiskowej PTP, 
Pracownią Psychiatrii 
Środowiskowej CMUJ, 
Stowarzyszeniem 
„Otwórzcie Drzwi”, 
Stowarzyszeniem 
Rodzin „Zdrowie 
Psychiczne”, Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa 
Małopolskiego oraz 
Laboratorium Cogito 
Sp. z o.o. 
W dniach 25-28 
wrzesień 2014 r. 
Stowarzyszenie 
współorganizowało z 
Polsko-Niemieckim 
Towarzystwem Zdrowia 
Psychicznego XXV 
Polsko – Niemieckiego 
Sympozjum „Życie bez 
cierpienia?” w 
Zwiefalten.
W dniach 17-18 
październik 2014 r. 
odbyło się seminarium 
terapii rodzin w 
podejściu systemowym 
prowadzone przez 
terapeutę niemieckiego 
Thomasa Kellera o 
nazwie: „Konsultacje 
rodzinne w podejściu 
refleksyjno – 
systemowym”.

85.59.B

Druk: MPiPS 9



działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie od 
wielu lat stara się, aby 
w ciągu roku 
zorganizować 
przynajmniej jeden 
wyjazd dla swoich 
podopiecznych. W 
dniach 15-21 września 
2014 roku 
Stowarzyszenie 
zorganizowało wyjazd 
rehabilitacyjno –  
rekreacyjny do Krynicy-
Zdroju, w którym udział 
wzięło 18 osób – 15 
osób 
niepełnosprawnych 
chorujących psychicznie 
i 3 terapeutów 
(sfinansowano ze 
środków PFRON – 
umowa z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w 
Krakowie).
Również uczestnicy 
Centrum Seniora w 
ramach wzięli udział w 
3-dniowej wycieczce do 
Rabki w lutym 2014 r. 
oraz 1-dniowej 
wycieczce do 
Częstochowy w lipcu 
2014 r. – obydwa 
wyjazdy zrealizowane i 
sfinansowane zostały w 
ramach projektu 
PFRON.

85.60.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej z dnia 
12 maja 2014 r. została 
powołana do życia 
nowa komórka 
organizacyjna – 
Pracownia Badań nad 
Psychoterapią Psychoz, 
której celem jest 
prowadzenie badań i 
edukacji nad 
znaczeniem 
psychoterapii w 
leczeniu psychoz. 
Działalność Pracowni 
realizowana jest w 
ramach odpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego – 
wspieranie i 
prowadzenie badań 

72.19.Z
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naukowych związanych 
z rozwojem psychiatrii i 
opieki środowiskowej.
Celem powoływanej 
jednostki będzie w 
szczególności:
a) inicjowanie i 
koordynowanie stałej 
współpracy z Zakładem 
Psychiatrii 
Środowiskowej 
CM UJ w zakresie 
projektów 
edukacyjnych i 
badawczych,
b) koordynowanie 
strony merytorycznej 
kursów do uzyskania 
Certyfikatu 
Psychoterapeuty 
zgodnie z Umową o 
partnerstwie z dnia 
01.09.2009 r. zawartą z 
Laboratorium Cogito 
Sp. z o.o.,
c) współpraca z CM UJ 
zgodnie z zawartą 
umową,
d) koordynowanie 
wsparcia finansowego 
Stowarzyszenia w 
zakresie szkolenia, 
badań, kursów 
i sympozjów,
e) koordynowanie i 
superwizowanie 
programów 
szkoleniowych i 
edukacyjnych 
Stowarzyszenia,
f) organizację badań 
nad psychoterapią 
psychoz,
g) współpracę z 
organizacjami i 
instytucjami krajowymi 
i zagranicznymi 
zajmującymi się 
psychoterapią psychoz, 
w szczególności ISPS i 
konferencją trzech 
sekcji.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 11



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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 12
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

55.10.Z Stowarzyszenie od 2005 r. współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne” 
współprowadząc Pensjonat „U Pana Cogito”. 
Stowarzyszenie w swojej części hotelowej 
dysponuje 8 pokojami gościnnymi, oferując 
łącznie 15 miejsc. Na ten typ i standard obiektu 
zdecydowano się po przeprowadzeniu badań 
marketingowych, które pokazały że jest to 
optymalne rozwiązanie, dostosowaliśmy 
warunki działalności pensjonatu do potrzeb 
ruchu turystycznego w Krakowie.
Atutem Pensjonatu jest jego rodzinna 
atmosfera, pięknie urządzone i niedrogie 
pokoje, profesjonalna obsługa oraz doskonała 
lokalizacji – niedaleko Wawelu i Starego Miasta.
Pracownicy Pensjonatu, nierzadko rekrutują się 
spośród osób niepełnosprawnych, które 
pozostają w oddziaływaniach terapeutycznych 
Stowarzyszenia, w szczególności WTZ.

68.20.Z Na parterze budynku Pensjonatu, 
Stowarzyszenie oferuje swoim Klientom 
doskonale wyposażoną salę konferencyjną – 
łącznie dla 40 osób. 
Wśród naszych klientów są przedsiębiorcy, 
którzy szukają kameralnego miejsca dla małych 
grup konferencyjnych czy szkoleniowych.
Niezwykle ważną grupą są Klienci działający w 
obszarze ekonomii społecznej, którzy 
przyjeżdżając do Krakowa na spotkania, 
szkolenia czy wizyty studyjne, korzystają z całej 
infrastruktury hotelowej. Dzięki stałej i dobrej 
współpracy zarówno Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju psychiatrii i Opieki Środowiskowej jak 
również Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie 
Psychiczne” mogą oferować swoim Klientom 
pokoje hotelowe, salę konferencyjną oraz 
doskonałe wyżywienie przygotowywane w 
Pensjonacie.

85.59.B Stowarzyszenie na podstawie umowy o 
współpracy zawartej z Laboratorium Cogito Sp. z 
o.o. w 2009 r. jest współorganizatorem i 
podmiotem współprowadzącym 4,5-letni 
całościowy Kurs psychoterapii. Na mocy 
zawartej umowy Stowarzyszenie odpowiada za 
stronę merytoryczną kursu oraz dobór osób 
prowadzących zajęcia.
Kurs posiada atest Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego. Podstawowym kierunkiem 
jest kształcenie w orientacji psychodynamicznej 
i systemowej terapii rodzin; podejście 
behawioralno-poznawcze i humanistyczne 
potraktowane zostały jako kierunki 
uzupełniające.
Terapia własna prowadzona jest metodą 
psychodramy Moreno oraz w następnym etapie 
poprzez pracę z własnym genogramem.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,423,814.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,131,453.72 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,131.95 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 133,233.67 zł

d) Przychody finansowe 0.12 zł

e) Pozostałe przychody 132,994.74 zł

11,232.84 zł

0.00 zł

445,306.82 zł

1,486,106.02 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 119,896.50 zł

510.00 zł

28,986.50 zł

90,400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 293,274.02 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 67,998.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 67,998.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,942,645.68 zł
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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 61,293.76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -31,168.05 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,444,734.15 zł 67,998.00 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

2,070,159.96 zł 67,998.00 zł

57,300.00 zł 0.00 zł

140,556.26 zł

0.00 zł

112,504.06 zł

64,213.87 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Dofinasowanie remontu ŚDS przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie 45,820.00 zł

2 Dofinansowanie wycieczek i obozów terapeutycznych 9,900.00 zł

3 Występy Teatru Psyche, Występy ulicznego Teatru Masek 3,478.00 zł

4 Dofinansowanie kosztów niepokrytych z projektu Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego 
Seniora

8,800.00 zł

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

23,751.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -7,322.59 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

51.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 15



2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

50.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

31.1 etatów

33.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,156,733.07 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

974,122.51 zł

934,168.54 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

39,953.97 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 182,610.56 zł

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

136,665.90 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 136,665.90 zł

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

29,718.00 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)

3,943.16 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1,273.98 zł

12.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

11.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

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

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

4,200.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

0.00 zł

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

9,700.30 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przeprowadzenie remontu i adaptacji lokalu przeznaczonego 
na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie przy ul. 
Olszańskiej 5

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa w wykonaniu 
umowy finansowej WP-
III.946.2.19.2014 zawartej pomiędzy 
Wojewodą Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków - Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Krakowie

82,995.00 zł

2 Zakup i montaż szklanych drzwi przesuwnych i ścian w celu 
doświetlenia pomieszczeń  Sali ogólnej i Sali poradnictwa 
indywidualnego oraz dwoje szklanych drzwi do toalety i 
magazynu zlokalizowanych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie przy 
ul. Olszańskiej 5

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa w wykonaniu 
umowy finansowej WP-
III.946.2.19.2014 zawartej pomiędzy 
Wojewodą Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków - Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Krakowie

23,200.00 zł

3 Zakup i montaż żaluzji poziomych 25 mm w systemie 2w1 na 
łańcuszek + prowadzenie żyłkowe – kolor lame srebrno-złoty 
7325 i do łazienek kolor lameli biały (łącznie 40 sztuk) do 
pomieszczeń zlokalizowanych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie przy 
ul. Olszańskiej 5

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa w wykonaniu 
umowy finansowej WP-
III.946.2.19.2014 zawartej pomiędzy 
Wojewodą Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków - Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Krakowie

5,000.00 zł

4 Wykonanie zestawu mebli kuchennych do Środowiskowego 
Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie 
przy ul. Olszańskiej 5

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa w wykonaniu 
umowy finansowej WP-
III.946.2.19.2014 zawartej pomiędzy 
Wojewodą Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków - Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Krakowie

16,450.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Laboratorium Cogito Sp. z o.o. ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków

100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Bielańska / 23.06.2015
Elżbieta Henś / 23.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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