
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica DUNAJEWSKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31 - 133 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 124300758

Nr faksu 124300758 E-mail biuro@fundacja-
sm.org

Strona www www.fundacja-sm.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35057166800000 6. Numer KRS 0000055578

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

Monika Rabiasz Prezes Zarządu Fundacji TAK

Barbara Grabiec Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Ewelina Matkowska Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Sporyszkiewicz Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Maria Kielanowska Wicerzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Roman Ptak Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy jako organizacja 
pożytku publicznego jest organizacją, której celem jest opieka i 
rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe 
schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego, oraz 
upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
- organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na 
celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu; 
- ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodziną 
polegające w szczególności na: prowadzenie wypożyczalni i punktu napraw 
sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, organizowaniu zajęć sportowych i 
turnusów rehabilitacyjnych;
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne;
- organizowanie kwest i publicznych zbiórek pieniężnych na cele 
statutowe Fundacji;
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie 
objętymi celami Fundacji.

Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
- organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na 
celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu; 
- ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodziną 
polegające w szczególności na: organizowaniu pośrednictwa pracy i 
doradztwa personalnego, sprzedaży i dystrybucji sprzętu ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów 
codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie 
wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, 
organizowaniu zajęć sportowych i turnusów rehabilitacyjnych, 
popularyzowaniu twórczości osób niepełnosprawnych;
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne;
- organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych 
poświęconych schorzeniom narządu ruchu, w szczególności stwardnieniu 
rozsianemu i innym schorzeniom neurologicznym;
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie 
objętymi celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2940

52

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- Prowadzenie opieki i rehabilitacji chorych na SM w Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym dla 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane "Ostoja":
a) w ramach współpracy z OPS i PCPR z terenu całego kraju w trzech dwutygodniowych turnusach 
rehabilitacyjnych wzięło udział 15 osób. Uczestnicy mieli zapewnioną nie tylko rehabilitację, terapie 
zajęciową oraz wsparcie psychologiczne, ale także opiekę i zabiegi pielęgniarskie;
b) zorganizowano turnusy rehabilitacyjne i opiekuńczo rehabilitacyjne w okresie od 30.01 do 
17.12.2017. Uczestnicy mieli zapewnioną nie tylko rehabilitację, terapie zajęciową oraz wsparcie 
psychologiczne, ale także opiekę i zabiegi pielęgniarskie;
c) zorganizowano 3 czterotygodniowe dzienne zajęcia usprawniające dla 27 osób, mieszkańców 
województwa małopolskiego. W ramach zajęć uczestnicy mieli zapewnioną nie tylko rehabilitację, 
terapie zajęciową oraz wsparcie psychologiczne, ale także codzienny dojazd do Ośrodka i ciepły posiłek 
w czasie dnia.

- Działalność oświatowa:
a) w 2017 roku prowadzono cykliczne szkolenia opiekunek w kierunku nauki podstaw pielęgniarstwa, 
rehabilitacji i psychologi, oraz dla opiekunek zatrudnionych w specjalistycznych usługach dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi przeprowadzono cykl szkoleń w zakresie umiejętności społecznych, radzenia 
sobie z problematycznymi podopiecznymi czy radzenia sobie ze stresem.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji:
a) w 2017 roku , tak jak w latach ubiegłych, Fundacja współpracowała z Gminą Miejską Kraków - 
partner Miasta Kraków w realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej, realizacja 
zadań UMK Wydziału Spraw Społecznych w sprawie zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnych i 
chorym, 
b)Współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w Małopolskim Sejmiku Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych szczególnie z: Towarzystwo Walki z Kalectwem.

- Prowadzenie pozostałej działalności statutowej:
a) wypożyczalnia i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, naprawy sprzętu prowadzone są w naszym 
warsztacie oraz w domach chorych;
b) w 2017 roku wypożyczono blisko 550 osobom sprzęt rehabilitacyjny taki jak łóżka medyczne, wózki 
inwalidzkie, balkoniki, kule i ortezy;
c) przy ul. Józefa 5 działa wypożyczalnia rowerów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz punkt sprzedaży 
detalicznej sprzętu rehabilitacyjnego w ramach kontraktu z NFZ prowadzony przez osoby 
niepełnosprawne;
d) prowadzimy indywidualne subkonta chorych na stwardnienie rozsiane, na których mogą zbierać środ

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Prowadzenie opieki i 
rehabilitacji chorych na 
SM w Centrum 
Rehabilitacyjno-
Pielęgnacyjnym dla 
Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane "Ostoja": W 2017 
roku w ramach umowy z 
Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
zorganizowano 
czterotygodniowe dzienne 
zajęcia usprawniające dla 
ok. 30 osób, mieszkańców 
powiatu m. Kraków oraz 
gmin ościennych m.in. 
krakowskiego, wielickiego. 
W ramach zająć uczestnicy 
mieli zapewnioną nie tylko 
rehabilitację ruchową, 
fizykoterapię, terapie 
zajęciową oraz wsparcie 
psychologiczne, ale także 
dojazd i ciepły posiłek.

85.14.A

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Ułatwiamy codzienne 
życie osobom chorym i ich 
rodzinom poprzez 
prowadzenie 
indywidualnych subkont 
dla chorych na 
stwardnienie rozsiane, na 
których mogą zbierać 
środki na leczenie, 
rehabilitację domową, 
turnusy rehabilitacyjne, 
badania medyczne, sprzęt 
rehabilitacyjny i 
ortopedyczny czy dojazd 
na leczenie i rehabilitację 
samochodem prywatnym 
lub transportem 
publicznym. Ułatwiamy 
osobom życie poprzez 
nieodpłatne 
przekazywanie sprzętu 
ortopedycznego osobom 
niepełnosprawnym w 
ciężkiej sytuacji życiowej.

91.33.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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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 osób 
niepełnosprawnych

-  Od 2000 roku 
prowadzimy usługi 
opiekuńcze w domach 
chorych dla 
niesamodzielnych 
mieszkańców Krakowa na 
podstawie umowy z 
Gminą Kraków. W ramach 
umowy prowadzimy usługi 
opiekuńcze dla 
mieszkańców dzielnicy 
Kraków-Śródmieście oraz 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla 
mieszkańców całego 
Krakowa. podopiecznymi 
są osoby niesamodzielne 
ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub 
niepełnosprawność. 
Podopiecznymi w 
usługach specjalistycznych 
są osoby z zaburzeniami 
psychicznymi na 
podstawie opinii lekarza 
psychiatry.

85.14.C

Druk: NIW-CRSO 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Prowadzenie opieki i 
rehabilitacji chorych na 
SM w Centrum 
Rehabilitacyjno-
Pielęgnacyjnym dla 
Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane 
"Ostoja": a) w ramach 
współpracy z OPS i 
PCPR z terenu całego 
kraju w trzech 
dwutygodniowych 
turnusach 
rehabilitacyjnych 
wzięło udział 15 osób. 
Uczestnicy mieli 
zapewnioną nie tylko 
rehabilitację, terapie 
zajęciową oraz wsparcie 
psychologiczne ale 
także opiekę i zabiegi 
pielęgniarskie; b) 
umożliwiamy w 
ośrodku pobyt osobom 
niesamodzielnym bez 
opiekuna - przejmując 
fizycznie pełną opiekę 
nam osobą 
niesamodzielną (mycie, 
karmienie, 
przebieranie); c) 
przyjmujemy osoby w 
sytuacjach nagłych - np. 
niezaplanowany 
konieczny wyjazd 
rodziny, pobyt w 
szpitalu opiekuna.

85.14.A
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- W ramach kontraktu z 
Narodowym 
Funduszem Zdrowia 
prowadzona jest przez 
osoby niepełnosprawne 
przy ul. Józefa 5 
wypożyczalnia 
rowerów, sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz 
punkt sprzedaży 
detalicznej sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego. W 
pomieszczeniu 
przystosowanym dla 
osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim 
pracują osoby 
niepełnosprawne, które 
doradzają klientom 
zakup odpowiedniego 
sprzętu - praca ta ma 
charakter rehabilitacji 
zawodowej, a 
pracownicy otrzymują 
dofinansowanie 
wynagrodzenia z 
środków PFRON

52.32.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Prowadzimy 
najstarszą w Krakowie 
wypożyczalnię sprzętu 
medycznego, 
ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego, w 
której można znaleźć 
taki sprzęt jak łóżka 
medyczne mechaniczne 
i elektryczne, manualne 
składane wózki 
inwalidzkie, balkoniki 
cztero- i trzykołowe, 
balkoniki kroczące, 
lekkie balkoniki 
aluminiowe z 2 kołami, 
kule łokciowe i 
pachowe, czy ortezy 
kończyn dolnych. Przy 
wypożyczalni 
prowadzony jest także 
punkt naprawy sprzętu. 
Do naprawy, 
konserwacji i 
przygotowania sprzęty 
do wypożyczenia 
zatrudnione są osoby 
niepełnosprawne oraz 
zagrożone 
wykluczeniem.

91.33.Z

Druk: NIW-CRSO 7



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) 10 012 172,49 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 491 305,52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 508 013,14 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 12 853,83 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 848 025,00 zł

101 955,36 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 623 329,95 zł

0,00 zł

135 668,95 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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 388 107,95 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 949 980,36 zł
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82 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

405 661,00 zł

2.4. Z innych źródeł 50 754,23 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 93 763,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -703 541,22 zł

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 836 110,53 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 697 762,43 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

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: 10 627 072,25 zł 2 697 762,43 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

9 397 541,89 zł 1 994 221,21 zł

1 211 554,36 zł 703 541,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

17 976,00 zł 0,00 zł

1 Leczenie i rehabilitacja podopiecznych zgodnie z umowami na prowadzenie subkont 1 826 982,25 zł

2 Działalność statutowa Fundacji, w szczególności dofinansowanie pobytów chorym w Centrum 
Ostoja w W.Batorskiej

72 001,50 zł

1 Środki przekazane na subkonta chorych wydatkowane na refundację leczenia i rehabilitację 1 826 982,25 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 16 636,60 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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.)

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)

31,0 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)

31,0 etatów

395,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

8 782 642,13 zł

6 459,88 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.1. Organizacja posiada członków

0,00 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 6 937 044,97 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 386 554,61 zł

1 317 791,04 zł

- nagrody

- premie

68 763,57 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 550 490,36 zł

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

6 937 044,97 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 834 725,50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 102 319,47 zł

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

0,00 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)

0,00 zł

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

8 069,52 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)

578 087,08 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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

0,00 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)

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

1 Świadczenie usług 
opiekuńczych 
wykonywanych w miejscu 
zamieszkania osób 
wymagających opieki 
zamieszkałych na terenie 
gminy miejskiej Kraków w 
okresie 1.01.2016 do 
30.09.2019

Świadczenie usług opiekuńczych Gmina Miejska Kraków 3 720 804,89 zł

2 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałych na terenie 
gminy miejskiej Kraków w 
okresie od 1.01.2016 do 
30.06.2019

Świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych

Gmina Miejska Kraków 3 030 627,43 zł

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

15 150,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

3 "Wsparcie rodzin i 
opiekunów długotrwale 
zajmujących się osobami 
niezdolnymi do samodzielnej 
egzystencji ze względu na 
wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność i 
wymagającej stałej opieki, 
mające na celu odciążenie 
ich w codziennych 
obowiązkach, poprzez 
zorganizowanie 
podopiecznym 
całodobowego w Woli 
Batorskiej okresowego 
pobytu w postaci turnusów 
opiekuńczych w ośrodkach 
wsparcia lub podobnych 
placówkach świadczących 
usługi opiekuńcze"

Turnusy opiekuńcze i 
rehabilitacyjne - 
podtrzymywanie aktywności 
życiowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych i odciążenie 
rodziny w Centrum Ostoja w 
Woli Batorskiej

MOPS, GOPS, PCPR, MGOPS - 
Województwa Małopolskiego

17 366,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 1

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

1 Miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja i aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

101 955,36 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Rabiasz 9.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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