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1. 

Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła  

i Regionu 
Jasielskiego 

0000020568 

Działalność wydawnicza. W 2020 r. na rynku wydawniczym pojawiły się dwie publikacje Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 
Pierwszą z nich jest książka pt. „Sławni i zapomniani jaślanie w ciekawostkach i anegdotach”,autorstwa Wiesława Hapa. Ukazała się w nakładzie 
600 egzemplarzy. Jej bohaterowie związani są z Jasłem a swoją działalnością na zawsze zapisali się na kartach historii. Zostali ukazani nie tylko 
jako postacie „pomnikowe”, ale bardziej jako tacy, jakimi byli w rzeczywistości, z takimi jak my wadami, uzależnieniami, śmiesznostkami. Temu 
też służą liczne anegdoty i ciekawostki. W poszczególnych rozdziałach przybliżono obszernie 14 barwnych postaci: Antoniego Zolla, Eugeniusza 
Romera, Jana Szczepanika, Stanisława „Zbyszko” Cyganiewicza, Rudolfa Weigla, Stefana Jaracza, Stanisława Pigonia, Hugona Steinhausa, 
Stanisława Pronia, Henryka Dobrzańskiego, „Hubala”, Michała Matyasa, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza i Karola Myśliwca. 
Konkursy i turnieje. Początkiem 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie odbytego w ostatnich 
miesiącach 2019 r. zorganizowanego przez Stowarzyszenie i MDK kolejnego - XXV - Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto” o dwóch 
tematach: „Ślady dawnego Jasła i regionu” oraz „Uchwycić chwilę”. Z kolei końcem 2020 r. odbył się XXVI Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje 
Miasto”, którego temat brzmiał „Ocalić od zapomnienia”. Konkurs odbył się pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Nagrodzono 27 laureatów 
w kategoriach szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i w kategorii osób dorosłych. W 2020 roku, specyficznym ze względu na 
ograniczenia z powodu koronawirusa, tradycyjna forma Turnieju Wiedzy o Jaśle w maju nie odbyła się. Dlatego, aby utrzymać cykliczność tego 
ważnego projektu, zaproponowaliśmy nieco inną formułę wykazania się wiedzą o historii i o dniu dzisiejszym Miasta. Był to konkurs w ramach 
XXIX Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Każdy uczeń miał za zadanie zdobyć z różnych źródeł informacje na temat mało 
znanego, zapomnianego, zniszczonego zębem czasu danego obiektu (obiektów) w Jaśle.  
Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania. udział w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, 
uroczystościach. W związku z kolejną rocznicą uwolnienia więźniów w Jaśle oraz organizacją kolejnego Jasielskiego Marszu Wolności im. Płka 
Stanisława Dąbrowy-Kostki w 2020 r. nagraliśmy audycję pod tytułem: Jasielska Akcja „Pensjonat.” Jest to opowieść o bohaterach w charakterze 
gawędy historycznej, którą opowiada Wiesław Hap - historyk regionalista, harcmistrz i prezes SMJiRJ. Ta audycja powstała w ramach realizacji 
zadania publicznego p.t. „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła. 
Wieczorem 7 sierpnia 2020 r., tuż po 77. rocznicy uwolnienia więźniów w Jaśle, które miało miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r., odbył się VIII 
Jasielski Marsz Wolności im. Płka Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci uczestników i ofiar akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. 
Nasze Stowarzyszenie w 2020 r. zrealizowało zadanie publiczne „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowane 
ze środków budżetu Miasta Jasła. Projekt, trwający trzy miesiące, polegał na upamiętnieniu 77. rocznicy Akcji „Pensjonat” oraz 100. rocznicy 
„Bitwy Warszawskiej” - Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. W jego trakcie przygotowano komiks 
„Akcja Pensjonat” autorstwa Piotra Hudymy. W wersji elektronicznej umieszczono go na stronie internetowej SMJiRJ jasloiregion.pl. Oprócz tego 
wydano go w formie papierowej, podobnie jak i uzupełniającą go publikację historyczno-opisową „Tej nocy spełnił się sen o wolności” Wiesława 
Hapa. Zrealizowano też audycję audio „Gawęda o Akcji Pensjonat” W. Hapa, również dostępną w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. Kolejnym efektem projektu stała się prezentacja multimedialna „Udział społeczności Jasła i Ziemi Jasielskiej w Bitwie 
Warszawskiej, w bitwie pod Firlejówką i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” autorstwa Mariusza Skiby. Została zamieszczona na stronie 
jasloiregion.pl oraz zapisana na płytkach CD. Wydano też folder historyczny na temat „Udział jaślan i mieszkańców Ziemi Jasielskiej w wojnie 
polsko-bolszewickiej, w Bitwie Warszawskiej i bitwie pod Firlejówką”. Wszystkie te materiały zostały nieodpłatnie przekazane do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaśle, jej filii, jasielskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, jasielskich szkół, do Komendy Hufca ZHP na potrzeby 
jasielskich drużyn harcerskich oraz laureatom konkursów historycznych i plastycznych organizowanych w ramach projektu przez SMJiRJ. 

Nie dotyczy. 

2. 
Fundacja im. 

Janusza Korczaka 
0000064503 

W roku 2020 Fundacja im Janusza Korczaka w ramach programu stypendialnego "Twoja Szansa" sfinansowała stypendium dla 74 studentów  
i uczniów na łączną kwotę 144 700,00 zł. Fundacja od kilku lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno−Wychowawczym w Jaśle (SOSW). 
Przekazała na cele kulturalno − oświatowo − socjalne w 2020 roku kwotę 12 886,95 zł. Środki finansowe przekazane zostały dla wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno − Wychowawczego na organizację Zielonej Szkoły, pikników, zawodów sportowo − rekreacyjnych, a także na paczki 
świąteczne dla dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Fundacja finansuje wyjazdy dzieci niepełnosprawnych 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno − Wychowawczego na hipoterapię, pomaga również w pokryciu kosztów przewodu habilitacyjnego osobom 
wybitnie uzdolnionym. Fundacja również współpracuje z świetlicą młodzieżową przy Parafii w Przemyślu dofinansowując działalność świetlicy 
oraz pokrywając koszty wycieczek podopiecznych, imprez kulturalnych i integracyjnych oraz zakup pomocy szkolnych, dydaktycznych na łączną 
wartość 92 944,51 zł. W ramach kontynuacji akcji pomocy dla ciężko poparzonej Oli Kuczmy, Fundacja udostępnia specjalnie utworzony rachunek 
bankowy, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące od darczyńców przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Oli. 
W 2020 roku łącznie przekazano na ten cel 11 100,00 zł. Ponadto Fundacja sporadycznie udziela indywidualnej pomocy finansowej przeznaczonej 
na pokrycie kosztów leczenia dzieci pochodzących z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. 

Nie dotyczy. 
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3. 
Jasielski Klub 

Sportowy Czarni 
1910 Jasło 

0000122238 

Klub JKS Czarni 1910 Jasło jest klubem amatorskim od lat zajmującym szczególne miejsce wśród społeczności miasta Jasła. W Jego skład wchodzą 
4 drużyny młodzieżowe tj .trampkarz młodszy, trampkarz starszy, junior młodszy, junior starszy. Drużyny te występują w 1 lidze Podkarpackiej 
piłki nożnej prowadzonej przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej . Seniorzy Naszego klubu obecnie biorą udział w rozgrywkach 4 ligii podkarpackiej 
. W sumie trenuje i uczestniczy w rozgrywkach około 100 osób. Klub od kilkunastu lat miał spore kłopoty finansowe ,które dzięki zaangażowaniu 
wszystkich członków Zarządu i sponsorów udało się spłacić w całości. Jako Zarząd reaktywowaliśmy inicjatywę ,,Klub 100’’ czyli klub zrzeszający w 
swoich szeregach firmy, drobnych przedsiębiorców, kibiców i wszystkich chętnych do wsparcia finansowego Czarnych Jasło . Dotychczas Czarni 
Jasło bazowali głownie na finansach pozyskiwanych w ramach dotacji miejskiej , programu ,,Klub’’ i wsparciu kilku drobnych firm i kilkunastu 
członów Klubu 100.Obecnie Klub 100 zrzesza ponad 100 podmiotów regularnie wspierających Czarnych Jasło pod względem finansowym.  
W 2020 r. udało się Nam nawiązać współprace z Fundacją Lotos ,która przekazała znaczne środki finansowe na potrzeby grup młodzieżowych, 
Klubowi pomagają także sponsorzy wspierający jak choćby Fundacja PKP, Jafar, PRDiM, O.B.A, i inne. Pieniądze pozyskane w ramach tych akcji 
oraz oszczędnej polityce finansowej pozwoliły po raz pierwszy od wielu lat wypracować przejrzysty regulamin stypendiów i premii dla zawodników 
seniorów Naszego klubu zależnych od ich obecności na zajęciach , oraz całkowitą spłatę zadłużenia a także wzmocnić drużynę seniorów i uzyskać 
awans do 4 ligii podkarpackiej. Akcja ,,Klub 100’’ odbiła się szerokim echem wśród jasielskich kibiców nie tylko w Jaśle ale też poza granicami 
kraju. Do Klubu dołączyło wielu kibiców bądź tez miłośników Jasła z emigracji. Klub Czarni Jasło kontynuuje współprace z Klubem Chicago Czarni 
Jasło, która zaowocowała zaproszeniem w 2020 r. drużyny Chicago Czarni Jasło na obchody 110 rocznicy powstania Czarnych Jasło do Jasła. 
Kolejna inicjatywa Zarządu mająca na celu pozyskanie środków finansowych była Akcja ,,1% dla Tradycji’’ ,która zakończyła się ogromnym 
sukcesem. W ciągu całego roku Klub brał udział w akcjach społecznych jak choćby : „Jaślanie w Stulecie Niepodległej pamiętają o zapomnianych 
Rodakach” , XV mecz wigilijny, organizowaliśmy kilka turniejów dla najmłodszych piłkarzy, aktywnie włączyliśmy się w akcje pomocy jasielskiemu 
szpitalowi w walce z pandemia, organizując zbiórkę wśród sympatyków klubu. Nie pozostawaliśmy z boku gdy trzeba było pomóc młodemu 
zawodnikowi sekcji siatkówki w trudnej dla niego sytuacji życiowej i przekazaliśmy dzięki zbiórce konkretna kwotę pieniędzy na leczenie. Jesteśmy 
także obecni wystawiając delegacje z pocztem sztandarowym na uroczystości państwowe i lokalne. W czerwcu członkowie Zarządu Klubu, trenerzy 
oraz zawodnicy wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelnictwa Dzieciom i byli obecni w szkołach, przedszkolach miejskich oraz Bibliotece 
Miejskiej. Warto zaznaczyć że dzięki projektowi jaki kalo klub złożyliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku został wykonany 
drenaż na boisku MOSiR, gdzie rozgrywamy mecze. Sportowo także mamy się czym pochwalić bo seniorzy Czarnych Jasło po kilku latach starań 
awansowali do 4 ligii podkarpackiej a dwie drużyny młodzieżowe tj. trampkarze młodsi oraz trampkarze starsi wywalczyli awans do Grupy,, A’’ 1 
ligi podkarpackiej. 

Nie dotyczy. 

4. 

Jasielskie 
Stowarzyszenie 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

0000303858 

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle, w którego programie znajdują sie: 
1.Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury 
i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych, rekreacji i sportu, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie. 
2.Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia 
społecznego. 
3.Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań członków Stowarzyszenia. 
4.Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a 
szczególnie między osobami starszymi i młodym pokoleniem. 
5.Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych i chorych. 
6.Upowszechnienie wiedzy o Podkarpaciu i ziemi jasielskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, turystyki 
oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski. 
7.Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami członków 
Unii. 
8.Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli. 

Nie dotyczy. 
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5. 
Osiedlowy Klub 

Sportowy 
„Sobniów” Jasło 

0000116927 

Prowadzenie drużyn piłki nożnej 
Działalność na rzecz rozwoju sportu, kultury fizycznej i promocja zdrowia  
Popularyzacja uprawniania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych 
Działalność na rzecz osób starszych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 
Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

*** 
Celem Stowarzyszenia OKS „Sobniów” Jasło jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Poza głównym obszarem działalności którym jest rozwój kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenie piłki nożnej, 
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym na terenie swojej działalności. Taki obszarem działalności są działania wspomagające 
rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej. Stowarzyszenie OKS „Sobniów” jest organizacją scalającą grupy nieformalne i społeczników w realizacji 
oddolnych inicjatyw lokalnych. Swoim oddziaływaniem w tym zakresie obejmuje współpracę z Kołem Gospodyń „Sobniowianki”, Harcerskim 
Kręgiem Seniorów, Szkołą Podstawową nr 8. Działania te polegają na organizowaniu pikników rodzinnych, spotkań dla osób samotnych i starszych, 
imprez charytatywnych, a także działań edukacji obywatelskiej i kształtowanie postaw obywatelskich między innymi poprzez szkolenia i 
konferencje. Członkowie Stowarzyszenie, wspólnie z Kołem Gospodyń "Sobniowianki" uczestniczą w kultywowaniu tradycji narodowej poprzez 
udział w coroczych dożynkach. Przygotowując wieniec dożynkowy oraz organizując wyjazdy na obrzędy dożynkowe. 

Nie dotyczy. 

6. 
Polski Instytut 

Kultury Fizycznej i 
Sportu 

0000532081 

W dniach 28−29.06.2020 r. w wyniku licznych podtopień Instytut włączył się w akcję "Pomoc powodzianom z powiatu 
jasielskiego". Wspólnie z mieszkańcami zalanych terenów, członkowie Instytutu pomagali poszkodowanym ratować dobytek całego życia m.in.: 
meble, ubrania, sprzęt RTV i AGD. Do akcji zaangażowano 12 Ratowników Wodnych PIRKFiS. Ratownicy oprócz pomocy w ewakuacji osób i 
ratowaniu gospodarstw domowych, zajęli się również dostarczaniem produktów żywnościowych w postaci wody pitnej, konserw i chleba. W 
dniach 09.08.2020 r. i 16.08.2020 r. na basenach odkrytych w Jaśle i Krośnie Instytut nieodpłatnie przeprowadził egzaminy na karty pływackie dla 
23 osób. Akcja była skierowana do wszystkich grup wiekowych, jednak w egzaminach wzięły udział głównie dzieci i młodzież. Zapisy były 
prowadzone na basenach na tydzień wcześniej przed planowaną akcją oraz w dniu przeprowadzanych egzaminów. Egzaminy miały na celu 
sprawdzić umiejętności pływackie i zachęcić do dalszego podwyższania swoich umiejętności oraz aktywności fizycznej. W styczniu 2020 odbyło 
się nieodpłatne szkolenie z narciarstwa zjazdowego i snowboardu w Białce Tatrzańskiej na ośrodku narciarskim Bania i Kotelnica Białczańska. 
Zapisów dokonano za pośrednictwem strony internetowej. W szkoleniu wzięło udział 24 uczestników w wieku 7−12 lat w 3 grupach 
koedukacyjnych na poziomie początkującym. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00− 16:00. Uczestnikom udzielono 
szkolenia w wymiarze 20 godzin i zaanagażowano społecznie 3 instruktorów − specjalizujących się w zakresie sportów zimowych. Szkolenie 
zakończono dwukrotnym zjazdem zaliczeniowym na czas. Celem działania było stworzenie alternatywy sportowej dla dzieci i młodzieży z ubogich 
rodzin i instytucji społecznych. 

 

7. 
Jasielskie 

Stowarzyszenie 
Sportowe 

0000400306 

W roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie udało nam się zorganizować żadnego turnieju . Niemniej w kilku udało nam sie wystąpić . 
Oto ich wykaz oraz miejsca: 
-11.01.2020 II miejsce rocznika 2010 na turnieju w Stropkowie , Kinga Mamroł najlepszą zawodniczka drużyny 
-18.01.2020 I miejsce rocznika 2008 w turnieju halowym ,,im. Krzysztofa Blicharczyka" w Krośnie. Turniej zorganizował klub GKS Zamczysko 
Odrzykoń 
-AP 2007 ZAJMUJE III MIEJSCE W STROPKOVIE. 
W sobotę 18.01.2020 roku najstarsza drużyna Akademii Piłkarskiej Jasło wzięła udział w turnieju halowym organizowanym przez zaprzyjaźniony 
klub MSK Tesla Stropkov (Słowacja). 
-03.02.2020 V miejsce rocznika 2011 na turnieju w Pilźnie. Najlepsza zawodniczka turnieju: Kinga Mamroł (AP Jasło). 
− 16.02.2020 r. w Sanoku odbył się turniej Noworoczny rocznika 2009. 3 miejsce rocznika 2009 w Sanoku. Jeszcze na uwagę zasługuje 
wyróżnienie Piotra Chomiszczaka (rocznik 2010), który został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. 
-12.07.2020 3 miejsce drużyny AP CZARNI JASŁO W turnieju BRAMEX CUP dla rocznika 2012 
-30.08.2020 Akademia Piłkarska Czarni Jasło na 3 miejscu w turnieju Zamczysko Cup dla rocznika 2013 i młodsi. Najlepszym bramkarzem został 
wybrany Jakub Wałek (AP Czarni Jasło) 
-05.09.2020 zostało otwarte długo wyczekiwane w Jaśle pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
Jako pierwsze na murawę po uroczystym otwarciu przez władze miasta i mosir−u wbiegły dzieciaki z rocznika 2013 z jasielskich akademii AP 
Czarni Jasło, UKS 6 Jasło oraz Global Soccer Academy Jasło, które rozegrały pokazowy turniej piłkarski. Zwyciężyli mali piłkarze AP Czarni Jasło, 
którzy po zakończeniu odebrali puchar i medale od prezesa klubu Piotra Samborskiego oraz dyrektora Mosir Jasło Marka Dyląga. 
-28.11.2020 I miejsce drużyny rocznika 2010 na turnieju w Bieczu. 

Nie dotyczy.  



Zestawienie organizacji pozarządowych z terenu Jasła posiadających status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania w 2022 roku środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

Lp. Nazwa organizacji Numer KRS Opis działalności stowarzyszenia w 2020 roku według sprawozdania merytorycznego.  Uwagi 

8. 

Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych 
i Przyjaciół „Mamy 

Nadzieję” 

0000442715 

Statutowe działania ,które prowadzi stowarzyszenie to przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim w rozwiązywaniu 
problemów życia codziennego, zdrowotnych i rodzinnych. Angażowanie osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych w działania 
zapobiegające ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Tworzymy warunki do wzrostu integracji poprzez aktywizację i organizację wyjazdów 
turystyczno- rekreacyjnych, warsztatów, prezentacji, spotkań o charakterze kulturalnym oraz prozdrowotnym. Organizujemy wsparcie finansowe 
na leczenie i rehabilitację. W okresie całego roku kontynuowane są spotkania integracyjne , które to w dobie pandemii zostały ograniczone do 
kontaktu zdalnego. Realizujemy zadania publiczne dotowane przez Miasto Jasło w ramach którego zorganizowany został jednodniowy wyjazd do 
Sanoka. Zwiedziliśmy Muzeum Historyczne Muzeum – Zamek Królewski w którym mieści się najpiękniejsza w Polsce kolekcja sztuki cerkiewnej 
oraz Galeria Zdzisława Beksińskiego prezentująca twórczość jednego z najciekawszych współczesnych twórców. Czas wolny spędziliśmy na Rynku 
odwiedzając ławeczkę Wojaka Szwejka, następnie zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego -Skansen prezentujący Park Etnograficzny , 
grupy etniczne , obiekty sakralne , Galicyjski Rynek oraz Dwór ze Święcan. - Seniorzy – członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w koncercie 
zorganizowanym w JDK „LATA 20-te, LATA 30-te" z okazji Dnia Seniora. Stowarzyszenie było również organizatorem spotkania integracyjnego na 
terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Przystanek Kwiatowa" w Jaśle .W roku sprawozdawczym odbyło się również spotkanie integracyjne opłatkowe . 
Ze względu na obostrzenia i warunki epidemiczne działania Stowarzyszenia zostały znacznie okrojone. 

Nie dotyczy.  

9. 

Stowarzyszenie 
Osób 

Niepełnosprawnych 
„Podkarpacie” 

0000036699 

-Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; - 
Zrzeszanie inwalidów narządów ruchu celem poprawy ich warunków życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, 
edukacyjnym, kulturalnym i sportowym: 
-wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji, 
-szeroko pojęta integracja, 
-pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych 
a) współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, 
instytucjami, związkami zawodowymi itd. w szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych; 
b) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i osobom nie zrzeszonym w sprawach codziennego życia, finansowej, porad prawnych, informacji 
nt. praw i obowiązków osób niepełnosprawnych oraz interwencji w sprawach dotyczących tych osób w urzędach i instytucjach; 
c) organizowanie imprez, konferencji, sympozjów, szkoleń i prezentacji oraz prowadzenie działań informacyjno- nieuwiadamiających, a 
zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowym społeczeństwem; 
d) uczestniczenie w pracach dotyczących projektowania i opiniowania ustaw i uchwał , a także innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
e) ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych ograniczających osoby niesprawne ruchowo ze 
środowiskiem; 
f) podejmowanie działań mających na celu tworzenie miejsc pracy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, 
kwalifikacjami i zainteresowaniami; 
g) możliwość prowadzenia działalności wydawniczej i gospodarczej służącej realizacji celów statutowych; 
h) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 
j) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych . 
-Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Strefa działalności pożytku publicznego. Przedmiot działalności MPiPS-działanie na rzecz osób niepełnosprawnych: poszukiwanie stażów pracy dla 
on. W siedzibie Stowarzyszenia prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz dla innych ludzi 
z zewnątrz, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Dzięki informacji tu pozyskanej, konkretnym wskazówkom, pomocy przy 
wypełnianiu dokumentów, wskazaniom dalszej drogi postępowania przełamują bariery biurokratyczne i bariery związane z niedoinformowaniem, 
dzięki czemu znajdują wyjście ze swoich trudnych sytuacji. Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu w punkcie mają na bieżąco dostęp do informacji, 
spotykają się co tydzień - integracja, wymiana doświadczeń, angażowanie się w pracę punktu poprzez pełnienie dyżurów i sami udzielają 
informacji. W tych spotkaniach uczestniczą również rodziny członków, osoby niezrzeszone i inni, którzy stają się niepełnosprawni choćby 
tymczasowo, a pozostawione same sobie. Tu, w punkcie przeprowadzane zostały pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, spotkania z przedstawicielami 
ZUS ,US dotyczące praw i ulg osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie również gromadzi w siedzibie swój sprzęt rehabilitacyjny, który podlega 
wypożyczeniom. Są to łóżko ortopedyczne, chodziki, wózki inwalidzkie, kule itp. Zorganizowanie opłatka dla członków stowarzyszenia i 
podopiecznych.  

Nie dotyczy 

10. 

Stowarzyszenie 
Oświatowo – 

Edukacyjne Zespołu 
Szkół nr 4 w Jaśle 

0000251764 

Nadrzędnymi celami działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, oświaty, 
wychowania, mających znaczenie dla kształcenia i wychowania ogółu młodzieży, a szczególnie związanej z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle, a także 
organizowanie różnych form pomocy uczniom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej lub losowej. 
W 2020 roku Stowarzyszenie podejmowało wiele działań, służących realizacji celów Statutowych poprzez: 

Nie dotyczy 



Zestawienie organizacji pozarządowych z terenu Jasła posiadających status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania w 2022 roku środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

Lp. Nazwa organizacji Numer KRS Opis działalności stowarzyszenia w 2020 roku według sprawozdania merytorycznego.  Uwagi 

1. Udzielanie zapomóg pieniężnych dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, znajdujących się w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej. 

2. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenie egzaminów dla Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 
3. Sfinansowano wyjazdy uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle na warsztaty 
4. Sfinansowano wykłady dla młodzieży Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 
5. Sfinansowano wykupienie domeny HOME dla Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 
6. Stowarzyszenie dofinansowywało: wycieczki klasowe uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom Zespołu 

Szkół nr 4 w Jaśle 
7. Dofinansowania do: wycieczek klasowych, wycieczek przedmiotowych, wyjazdów na wykłady naukowe, wyjazdów na konkursy turnieje, 

olimpiady na szczeblu okręgowym i centralnym, 
8. Stowarzyszenie przyznało dofinansowania do organizacji i zakupu nagród dla młodzieży Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 
9. Remont pomieszczeń piwnicy Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle z przeznaczeniem na siłownię 
10. Środki pochodzące z 1% odpisów z podatku dochodowego zostały przeznaczone na cele statutowe. 

11. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Szpitala 
Powiatowego w 

Jaśle 

0000221669 Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla szpitala specjalistycznego w Jaśle. Nie dotyczy.  

12. 

Uczniowski Klub 
Sportowy Akademia 
Sportów Walki Judo 

- Jasło 

0000403103 

Zakładane cele zostały nie zostały osiągnięte i zrealizowane zgodnie z harmonogramem planowanych działań. Powodem problemów z realizacją 
zadania była pandemia, która od marca wykluczyła nas z udziału w treningach oraz rywalizacji sportowej. Podczas realizacji zadania zarząd klubu 
oraz wszyscy wspierający realizacje zadania dołożyli wszelkich starań aby cele zostały w jak największym stopniu osiągnięte. Działania 
zaplanowane harmonogramem zostały realizowane częściowo. Działalność klubu w pierwszych miesiącach była prowadzona normalnie ale od 
marca została zawieszona w formie tradycyjnej i przeniosła się do Internetu, gdzie prowadziliśmy zajęcia za pomocą aplikacji zoom. Zajęcia te były 
prowadzone we wszystkich grupach a dodatkowo dla najstarszej grupy były przygotowywane indywidualne plany treningowe. W drugiej połowie 
maja wróciliśmy do treningów ogólnorozwojowych, prowadzonych na wolnym powietrzu. Miały na celu głównie poprawę ogólnej sprawności i 
doskonalenie technik judo ale nie w Sali treningowej. W czasie wakacji udało nam się zorganizować obóz judo w Bieszczadach oraz nasi najlepsi 
zawodnicy mieli możliwość uczestniczenia w zgrupowaniu kadry wojewódzkiej w Szczawnicy. Od września wróciliśmy do zajęć w formie 
stacjonarnej ale czas pokazał, że niedługo to trwało. W tym czasie nie było rozgrywanych zawodów. Trenowaliśmy normalnie z niewielkimi 
przerwami jak ktoś z zawodników chorował to my również czasowo zawieszaliśmy zajęcia w danej grupie i przenosiliśmy je do internetu. Udało 
się w ostatnim czasie wrócić Nawe do rywalizacji sportowej. Wzięliśmy udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach 
Polski Młodzików, Pucharach Polski juniorów i juniorów młodszych. Zawody w grupie dzieci również wróciły i udało nam się wysłać drużynę do 
Bochni i Kielc. Niestety to niewielka część zawodów, które były w planie naszych wychowanków. Przerwa w startach trwała dosyć długo ale 
staraliśmy się aktywnie ich mobilizować i wspierać w tym trudnym czasie. Podczas realizacji zadań związanych z działalnością naszego klubu 
współpracowaliśmy z takimi instytucjami jak: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Jaśle, 
Urząd Miasta w Jaśle, Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Jasła. Nasi wychowankowie otrzymali również nagrody i wyróżnienia za wcześniejsze 
osiągnięcia sportowe. Dwie nasze zawodniczki zostały powołane do kadry narodowej. Zadania, które realizowaliśmy zawsze były dobrze oceniane 
przez Podkarpacki Związek Judo i Instytucje z którymi współpracowaliśmy przy ich realizacji. O realizacji zadania oraz o wysokości przyznanych 
środków przez Urząd Miasta w Jaśle klub informował poprzez słowne poinformowanie wszystkich adresatów zadania, informacja została 
umieszczona na stronie internetowej, dodatkowo podczas wszystkich wyjazdów na zawody uczestnicy otrzymywali informację, że ten wyjazd 
został zorganizowany i współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji. Informacja ta została również przekazana rodzicom podczas 
spotkania w lutym 2020r. Materiały promujące miasto Jasło były również umieszczane, na koszulkach, dresach, plakatach i dyplomach, które były 
przygotowywane przez klub. 

Nie dotyczy.  

13. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „MOSiR” 
0000222956 

Celem działalności Klubu jest: 
− zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania i rozwijania sportu w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet oraz judo. 
− stworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
− promocje naszego miasta na terenie województwa podkarpackiego jak tez całej Polski Ponadto: 
− Klub planuje i organizuje pozalekcyjne życie sportowe uczniów w oparciu o możliwości bazy sportowej MOSiR Jasło, jasielskich szkół (licea, 
gimnazja, szkoły podstawowe), oraz pomoc organizacyjną i materialną sponsorów, rodziców i sympatyków Klubu. 
− Klub angażuje wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań sportowych. 
− Zespoły i zawodnicy klubu aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i 
poza nim. 

Nie dotyczy.  



Zestawienie organizacji pozarządowych z terenu Jasła posiadających status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania w 2022 roku środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

Lp. Nazwa organizacji Numer KRS Opis działalności stowarzyszenia w 2020 roku według sprawozdania merytorycznego.  Uwagi 
− Zespoły i zawodnicy klubu biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez poszczególne związki sportowe 

− sekcja piłki siatkowej dziewcząt (wojewódzka liga młodziczek, wojewódzka liga kadetek, wojewódzka 
liga juniorek, wojewódzka II liga) 

− sekcja judo udział w cyklu zawodów turniejowych organizowanych przez Polski Związek Judo w 
Warszawie. 

- Klub od 20 lat organizuje na przełomie maja i czerwca Jasielski Festiwal Sportu. 
− Klub organizuje zajęcia sportowych dla uczniów szkół − członków klubu UKS „MOSiR" Jasło w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
− Klub kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w realizacji zadań sportowych Klubu. 
− Klub organizuje członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

 

14. 
Fundacja im. 

Stefanii Woytowicz 
0000284709 

I. WSPÓŁPRACA Z OSIEDLAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI 

 

- Zabawa karnawałowa i dzień seniora na Osiedlu Bryły – luty 2020 r.pomoc w organizacji; 

W zabawie uczestniczyło około 25 dzieci i młodzieży, odbywały się konkursy i zabawy z nagrodami. Uczestnicy otrzymali poczęstunek. 

 

II. IMPREZY KULTURALNO – SPOŁECZNE I INTEGRACYJNE 

 

PODKARPACKIE IMPRESJE IM. KAROLA GŁOWY- WARSZTATY ARTYSTYCZNE-WAKACJE ZE SZTUKĄ 

 

Warsztaty artystyczne odbyły się zgodnie z planem w dniach 10-14 VIII w godz. 9.00 do 15.00. Rekrutacja 

przeprowadzona została poprzez jasielskie szkoły, prywatne kontakty, MDK,JDK. Rodzice uzupełniali karty 

warsztatów i wyrażali zgodę na używanie wizerunku dzieci przez Fundację. Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże, ale ze względu na 
sytuację w świecie, zmianę terminu ostatecznie w warsztatach uczestniczyło 13 dzieci z Jasła w wieku 11-18 lat. Zostały zrealizowane 
zagadnienia teoretyczne i praktyczne w następujących dziedzinach: ceramika, rzeźba w glinie, rysunek, decoupage, malarstwo, a także młodzi 
artyści wykonywali biżuterię artystyczną i grafiki . Założone cele zostały zrealizowane. Młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę pod okiem 
artystów profesjonalnych. Każdemu z uczestników został poświęcony czas indywidualnie i każdy z nich mógł twórczo się 

rozwijać, o czym świadczy ankieta anonimowa przeprowadzona na zakończenie zajęć. Młodzi ludzie nie tylko zwiększyli swoje umiejętności 
artystyczne, ale również poszerzyli wiedzę i zawarli nowe znajomości. Zajęcia realizowane były przy MalGalerii w Jaśle, a prowadzone przez 
Małgorzatę i Bogdana Samborskich oraz Jana 

Kukułkę. Opiekę nad dziećmi sprawowała Grażyna Wardęga. Dzieci dowożone były przez rodziców lub koordynatora 

zadania. 

Młodzi ludzie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Sandomierza (7 VIII) gdzie oprowadzeni zostali przez profesjonalnego przewodnika i 
zwiedzili Muzeum Podziemne, Zbrojownię, Katedrę, Bramę Opatowską, Świat Ojca Mateusza, . Transport na trasie Sandomierz Jasło został 
wykonany bezpłatnie przez Trans Wiertsp.z o.o. w Jaśle. Wydany został folder przedstawiający przebieg warsztatów – nakład 100 szt , który 
rozprowadzony został wśród uczestników warsztatów, sponsorów, mieszkańców miasta. Przesłany zostanie również do zainteresowanych 
szkół. 2 X odbył się wernisaż wystawy prac po warsztatach, w którym uczestniczyło około 30 mieszkańców miasta. Młodzi artyści otrzymali 
upominki od sponsorów , foldery i dyplomy ukończenia warsztatów. Wszyscy poczęstowani zostali słodyczami, napojami i owocami. Wystawa 
przygotowana została przez instruktora JDK Annę Brożynę. W czasie trwania warsztatów uczestnicy i opiekunowie otrzymywali ciepły posiłek, 
wodę , soki i słodycze. Grupa była ubezpieczona. Uczestnicy wpłacili akredytację 150 zł . Informacja o przebiegu warsztatów, o tym, że zadanie 
realizowane jest ze środków miasta Jasła, o sponsorach ukazała się TV Jasło, Obiektywie Jasielskim, Faktach Jasielskich, Podkarpaciu, Radio 
Rzeszów , Radio Trendy, a także portalach społecznościowych. Uczestnicy zadania potwierdzili udział w warsztatach, catering i udział w 
wycieczce na listach obecności. Koordynacją zadania zajmowała się prezes zarządu Fundacji. 

Stefania Woytowicz wierna Bogu, ojczyźnie, sztuce- wspomnienie w 15 rocznicę śmierci 

Rezultatem zadania, który został osiągnięty jest broszurka – 170 szt., w której znalazł się krótki szkic biograficzny, oraz wspomnienia osób 
związanych z Panią Stefanią . Dotąd nie były one nigdzie publikowane. Na dzień dzisiejszy broszurka trafiła do PSM w Jaśle, JDK, a także do 
przyjaciół Pani Woytowicz do Warszawy. Zostanie ona 

wykorzystana przy Jasielskich Spotkaniach Muzycznych, które odbywają się wiosną. Będzie również dostępna na stronie internetowej Fundacji. 
W miesiącu wrześniu zostały przygotowane i podpisane umowy, krótki regulamin zadania, podzielone zostały obowiązki przy realizacji zadania. 
Ustalony został termin i program koncertu. Przeprowadzono rozmowy dotyczące nagrania i emisji koncertu. Na przełomie września i 
października opracowany został krótki szkic biograficzny Stefanii Woytowicz, a także zebrane zostały wspomnienia osób współpracujących z 
Panią Stefanią, które zostały umieszczone w broszurce. Początkowo korektę materiałów do broszurki podjęła się zrobić Helena Gołębiowska. 

Nie dotyczy 
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Niestety choroba spowodowała, że ostateczną korektę do druku przygotowała prezes Fundacji. Materiały do broszurki zebrał fundator Fundacji, 
który osobiście poznał świat Pani Stefanii Woytowicz. Broszurka zgodnie z regulaminem miała być rozdawana przed koncertem. Ponieważ doszły 
dodatkowe, wcześniej nie planowane koszty związane z koncertem ( np. strojenie organów) i nagraniem ( większa ilość świateł) przeprowadzone 
zostały rozmowy z Miastem Jasłem o pokryciu dodatkowych kosztów. Przygotowane i wydrukowane i rozprowadzone zostały plakaty i 
zaproszenia na koncert z programem. Umowa z miastem została przygotowana, ale nie podpisana, ponieważ w Jasielskim Domu Kultury 
większość pracowników w miesiącu listopadzie było na kwarantannie ( większość chorych) lub zwolnieniach lekarskich. Okazało się również, że 
od 9 listopada wszyscy księża, kościelny i organista w kościele Fara w Jaśle zostali skierowani na kwarantannę ( 3 było chorych na Covid 19). W 
tej sytuacji w trosce o zdrowie tych, którzy jeszcze byli zdrowi został odwołany koncert. Informacja o broszurce, koncercie i emisji wysłana 
została do Radia ViA, Trendy, Telewizji Obiektyw , TV Jasło oraz do portali społecznościowych. Ukazała się również w Podkarpackim Informatorze 
Kulturalnym. Niewykorzystane środki ( 4 850,00 złotych ) zostały przesłane 20.11.2020 r. na konto wskazane w umowie. 

15. 

Jasielskie 
Stowarzyszenie 

Miłośników 
Pojazdów 

Zabytkowych 
„Magneto” 

0000462803 

Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych "MAGNETO" od 2013 roku organizuje cykliczną imprezę dla posiadaczy i 
miłośników zabytkowej motoryzacji pod nazwą "Piknik Pod Kominem". Celem imprezy jest propagowanie wiedzy na temat klasycznej 
motoryzacji. W 2020 roku, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, spotkanie nie odbyło się. Było to spowodowane ograniczeniami 
wynikającymi z sytuacji pandemicznej. 
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1. 
Polski Czerwony 
Krzyż – Oddział 

Rejonowy w Jaśle 
0000225587 

Krajowy Zjazd PCK w czerwcu 2016 r. przyjął „Strategię Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2016-2020”, która wskazała następujące obszary 
priorytetowego działania: 
− przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom poszkodowanym, 
− rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom społecznym, 
− promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, 
− upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności, 
− wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań 
statutowych. 
Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż w 2020 r. były: 
− pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, dla osób w podeszłym wieku, 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, opieka nad chorym w domu, 
- ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa, 
− ratownictwo i ochrona ludności. 
Obostrzenia związane ze stanem epidemii spowodowały, że w 2020 roku nie odbył się Krajowy Zjazd PCK, w związku z czym nie przyjęto Strategii 
programowej na kolejne lata. Stowarzyszenie pracowało w oparciu o „Strategię Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2016-2020”, poszerzając 
zakres swej działalności o zadania związane z łagodzeniem skutków epidemii i ograniczeniem jej zakresu. 
W ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom poszkodowanym w 2020 r. cele statutowe 
Polskiego Czerwonego Krzyża, jakim są ustalanie losów zaginionych, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof, a także 
przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań przypadku wystąpienia klęsk i katastrof, realizowane były przez System Ratownictwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża, który współtworzony jest przez 16 Grup Ratownictwa PCK,2 Grupy Ratownictwa Medycznego PCK oraz Grupę 
Ratownictwa Specjalnego PCK. Grupy te skupiają w swoich szeregach ponad 400 Ratowników PCK, w tym: lekarzy, pielęgniarki, ratowników 
medycznych, ratowników KPP oraz specjalistów z różnych dziedzin ratownictwa. System Ratownictwa PCK realizuje powierzone zadania w oparciu 
ustawę z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. Nr 41, poz. 276), Statut PCK zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 20 września 2011 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1284) oraz w oparciu o Porozumienie w sprawie zasad współdziałania Polskiego Czerwonego Krzyża 
z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, skupionymi w Krajowym Systemie Ratowniczo − Gaśniczym zawarte z Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 sierpnia 2013 r., a także Porozumienie w sprawie zasad i zakresu współpracy w 
przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności z dnia 31 maja 1996 r. z Szefem Obrony Cywilnej Kraju. 
Dla realizacji tego typu zadań pomocne są również porozumienia Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie współdziałania w 
czasie niesienia pomocy ratowniczej i humanitarnej z podmiotami takimi jak Państwowa Straż Pożarna (Komendy Wojewódzkie PSP), Policja, Straż 
Graniczna czy też Obrona Cywilna. Cel istnienia Systemu Ratownictwa PCK, tj. zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie jest osiągany 
poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony ludności i ratownictwa w czasie klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i o charakterze 
budowlanym i innym dzięki zapewnieniu pomocy medycznej i logistycznej udzielanej przez Polski Czerwony Krzyż. Grupy Ratownictwa PCK 
uzupełniają przestrzeń w działaniach ratowniczych, której nie są w stanie realizować standardowe jednostki PRM oparte o ambulanse typu S i P, 

Aby przekazać 1% podatku 
należy w rubryce „Cel 

szczegółowy” zeznania PIT-37 
wpisać „OR Jasło”.  
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wspierają podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo − Gaśniczego w działaniach medycznych wykonywanych wobec osób w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego bezpośrednio na miejscu katastrofy, 
zwiększają efektywność działań ratowniczych oraz wzmacniają i utrzymają odpowiedni poziom wyszkolenia swoich członków. Adresatami pomocy 
świadczonej przez Polski Czerwony Krzyż są obywatele Polski i przebywający na terenie kraju obcokrajowcy w sytuacji objęcia ich oddziaływaniem 
sytuacji nadzwyczajnej. 
W roku 2020 w ramach Systemu Ratownictwa PCK zrealizowano: 
-8 szkoleń poruszających tematykę realizacji działań ratowniczych na terenie objętym katastrofą budowlaną. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 
ponad 200 ratowników z Grup Ratownictwa PCK z terenu całego kraju. W ramach warsztatów, teoretycznych i praktycznych, poruszano tematykę 
z bezpieczeństwa pracy na terenie katastrofy budowlanej, sposobów ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych, realizacji zadań 
przy niewystarczających zasobach osobowych i sprzętowych oraz kierowania działaniami ratowniczymi. 
-4 szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym. 
W sumie w szkoleniach uczestniczyło ponad 280 ratowników. W ramach warsztatów, teoretycznych i praktycznych, poruszano tematykę z 
wykorzystania urządzeń do nawigacji satelitarnej GPS, metod przeszukania terenu. 
Priorytetem dla prowadzenia szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym jest 
zaangażowanie Grup Ratownictwa PCK w realizację działań poszukiwawczych. Od stycznia do grudnia 2020 roku jednostki Systemu Ratownictwa 
PCK były ponad 56 krotnie dysponowane przez Policję do tego typu działań. Powyższe działania są 
wynikiem faktycznego realizowania postanowień listu intencyjnego w sprawie woli ścisłej współpracy w zakresie współdziałania i wspomagania 
poprzez udostępnianie sił i środków będących do dyspozycji Polskiego Czerwonego Krzyża podczas działań 
poszukiwawczych prowadzonych przez Policję, w tym Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, którego Grupy 
Ratownictwa PCK są podmiotem. 

2. 

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 

Zarząd Miejski w 
Jaśle 

0000041349 

1. Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnych posiłków osobom do tego uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych poprzez udzielanie schronienia oraz udzielanie pomocy w powrocie do funkcjonowania w 

społeczeństwie − noclegownie i schroniska, 
3. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, 
4. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z problemami psychicznymi, 
5. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, 
6. Prowadzenie jadłodajni i noclegowni, 
7. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 
8. Organizowanie spotkań, wycieczek turystyczno−krajoznawczych dla seniorów, 
9. Organizowanie usług opiekuńczych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, 
10. Realizacja programu FEAD (rozprowadzanie żywności dla osób potrzebujących), 
11. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy, 
12. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, 
13. Prowadzenie świetlic dla dzieci, 
14. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 
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3. 

Chorągiew 
Podkarpacka ZHP im. 

Małkowskich – 
Komenda Hufca ZHP 

Jasło 

0000296261 

Chorągiew Podkarpacka ZHP realizowała zadania wynikające ze Strategii Związku Harcerstwa Polskiego, rocznego planu pracy chorągwi oraz kierunków 
programowych chorągwi wyznaczonych na rok 2020. Przy czym ze względu na okres pandemii, 
zawieszenie bądź ograniczenie działalności wiele planowanych działań nie doszło do skutku lub zmieniono sposób ich 
wykonania. Były to zadania: "Poszukiwacze historii", Kurs Komend Hufców ZHP, X Zlot Instruktorów Chorągwi, Imieniny Zucha, "Harcerska służba na 
Podkarpaciu", Kurs Metodyków Hufcowych, "Harcerska służba na rzecz ofiar powodzi", "Nie daj się złapać wirusowi" − akcja profilaktyczna, przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju. Z zakresu kształcenia zostały zorganizowane: Kurs Podharcmistrzowski, Zgrupowanie Kursów Drużynowych, Kurs Kadry 
Kształcącej, Kurs członków komisji stopni instruktorskich, Kurs na patent żeglarski, Rejs szkoleniowo−stażowy po Morzu Bałtyckim, Kurs Organizatorów 
Spływów Kajakowych, Kurs 
Pierwszej Pomocy, Kurs Operatorów Ściany Wspinaczkowej, Warsztaty wędrownicze "Zapaleńcy", Warsztaty opiekunów prób harcmistrzowskich, 
Warsztaty metodyczne "Nasze sprawy", Warsztaty zuchowe. 
W systemie zdalnym realizowano zadania dedykowane grupom metodycznym opracowane przez referaty metodyczne 
chorągwi "Harce w domu", dedykowane funkcyjnym. Zrealizowano zadanie ogólnopolskie − Harcerska Akcja Ekologiczna "Florek", którego pomysłodawcą 
i koordynatorem był Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku. Do września 2020 roku 
realizowaliśmy w dalszym ciągu projekt "Podkarpacka Sieć Wsparcie Wychowawczej Funkcji Rodziny". Braliśmy udział w 
"Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030". Kolejny projekt z udziałem wędrowników Chorągwi 
Podkarpackiej to "Harcerstwo kształci". Kadra instruktorska − drużynowi otrzymali Listy Pochwalne Naczelniczki ZHP. Rok 2020 nadał nowe znaczenie i 
sens − służbie, braterstwu i pracy nad sobą. 
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Chorągiew Podkarpacka ZHP realizowała zadania wynikające ze Strategii Związku Harcerstwa Polskiego, rocznego planu pracy chorągwi oraz 
kierunków programowych chorągwi wyznaczonych na rok 2020. Przy czym ze względu na okres pandemii, zawieszenie bądź ograniczenie 
działalności wiele planowanych działań nie doszło do skutku lub zmieniono sposób ich wykonania. Były to zadania: "Poszukiwacze historii", Kurs 
Komend Hufców ZHP, X Zlot Instruktorów Chorągwi, Imieniny Zucha, "Harcerska służba na Podkarpaciu", Kurs Metodyków Hufcowych, "Harcerska 
służba na rzecz ofiar powodzi", "Nie daj się złapać wirusowi" − akcja profilaktyczna, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Z zakresu 
kształcenia zostały zorganizowane: Kurs Podharcmistrzowski, Zgrupowanie Kursów Drużynowych, Kurs Kadry Kształcącej, Kurs członków komisji 
stopni instruktorskich, Kurs na patent żeglarski, Rejs szkoleniowo−stażowy po Morzu Bałtyckim, Kurs Organizatorów Spływów Kajakowych, Kurs 
Pierwszej Pomocy, Kurs Operatorów Ściany Wspinaczkowej, Warsztaty wędrownicze "Zapaleńcy", Warsztaty opiekunów prób harcmistrzowskich, 
Warsztaty metodyczne "Nasze sprawy", Warsztaty zuchowe. W systemie zdalnym realizowano zadania dedykowane grupom metodycznym 
opracowane przez referaty metodyczne chorągwi "Harce w domu", dedykowane funkcyjnym. Zrealizowano zadanie ogólnopolskie − Harcerska 
Akcja Ekologiczna "Florek", którego pomysłodawcą i koordynatorem był Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku. Do września 2020 roku 
realizowaliśmy w dalszym ciągu projekt "Podkarpacka Sieć Wsparcie Wychowawczej Funkcji Rodziny". Braliśmy udział w 
"Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030". Kolejny projekt z udziałem wędrowników 
Chorągwi Podkarpackiej to "Harcerstwo kształci". Kadra instruktorska − drużynowi otrzymali Listy Pochwalne Naczelniczki ZHP. Rok 2020 nadał 
nowe znaczenie i sens − służbie, braterstwu i pracy nad sobą. 

 


