
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina PIWNICZNA-ZDRÓJ

Powiat NOWOSĄDECKI

Ulica KRAKOWSKA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość PIWNICZNA-
ZDRÓJ

Kod pocztowy 33-350 Poczta PIWNICZNA-ZDRÓJ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt.naszdom@gmail.com Strona www stowarzyszenie-naszdom.org/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-31

2008-03-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49195881400000 6. Numer KRS 0000030392

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

Maria Kulig Prezes TAK

Jolanta Adamczyk Wiceprezes TAK

Krystyna Dziedzina Sekretarz 
stowarzyszenia

TAK

Magdalena Marciszewska Skarbnik 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

Ewa Korus Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lucyna Polakiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lidia Grucela Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"NASZ DOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 
wieku i osób niepełnosprawnych
pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym 
wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje 
administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym 
oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
- odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
- dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób 
niepełnosprawnych,
- działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób 
upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez współpracę z lekarzem, 
pielęgniarkami, rehabilitantami oraz z innymi specjalistami zależnie od 
aktualnych potrzeb chorych oraz:
1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych i 
udzielania w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki 
całodobowej i dziennej.
2. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery chorym.
3. Informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju 
sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych niezbędnych dla życia 
chorych i wyposażenia zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego.
4. Organizowanie różnych form wypoczynku, rehabilitacji psychofizycznej.
5. Organizowanie loterii fantowych, imprez rozrywkowych, sportowo – 
rekreacyjnych z których dochód przeznaczony jest w całości na działalność 
statutową.
6. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, szkoleń, akcji 
profilaktycznych.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowo – usługowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
8. Działalność kulturalno-wydawniczą.
9. Świetlice profilaktyczne.
10. Środowiskowy dom samopomocy.
11. Dom pomocy społecznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

STYCZEŃ – 2019 r.
- spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie - . Uczestnikami byli seniorzy , młodzież niepełnosprawna, wolontariusze, 
opiekunowie z terenu 
  Mi G Piwniczna -Zdrój – ok. 70 osób.
- przedstawienie jasełek „Polskie Betlejem „  ( w wykonaniu młodzieży niepełnosprawnej i wolontariuszy stowarzyszenia)  Dom 
Kultury w 
  Piwniczne- Zdroju i w parafii Głębokie . Oglądalność - - ok. 500 osób.
LUTY – 2019 r.
- wydanie II tomu albumu pt. „Dar pamięci” – organizacja spotkania promocyjnego z autorką w Domu Kultury  - 85 osób.
- walentynki w „Świetlicy terapeutycznej” – wolontariusze, podopieczni, członkowie Stowarzyszenia – ok. 35 osób.
- „Tłusty czwartek” – wspólne przygotowanie, pieczenie pączków – seniorzy, podopieczni, członkowie i wolontariusze –  40 osób
MARZEC -2019 r.
- kiermasz ozdób świątecznych – podopieczni, członkowie , wolontariusze – 35 osób.
KWIECIEŃ – 2019 r.
-  wyjazd autokarowy-  jednodniowy „ Klubu Seniora” do Zawady  k/Dębicy – 50 uczestników.
MAJ – 2019r.
- udział „Świetlicy terapeutycznej” w „Święcie godności osób niepełnosprawnych” w Starym Sączu – 25 uczestników.
   oraz występ wokalno-taneczny podopiecznych .
- udział podopiecznego w konkursie artystycznym (rzeźba) organizowanym przez  SKT "Sądeczanin".
- integracyjna majówka seniorów z gminy Ostrów woj. Podkarpackie. Wspólne zwiedzanie Tylicza, Muszyny, Piwnicznej-Zdroju – 
80 osób.
- udział młodzieży ze „Świetlicy terapeutycznej” w  Powiatowym Turnieju BOCCI w Barcicach – 15 osób.
- spotkanie w „ Klubie Seniora” z pracownikami ZUS- u  - 40 osób.                                                                                                                   
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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

        
– pielgrzymkowy wyjazd – do Łagiewnik,  Tropia – 52 osoby.                                                                                                                             

CZERWIEC -2019 r.                                                                                                                                                                                   
 - autorski występ wolontariuszy i podopiecznych „Świetlicy terapeutycznej” pt. „Sobą masz być”  z okazji „Dnia Matki, Dziecka i 
Ojca”  w    plenerze przy źródłach św. Kingi w Głębokim – 200 uczestników.                                                                
 - tygodniowy wyjazd seniorów na Podlasie – zwiedzanie miejsc sakralnych, kultury – 45 osób.
LIPIEC -2019 r.
- trzydniowy wyjazd podopiecznych świetlicy z opiekunami do stadniny koni w Regietowie. Zwiedzanie pasieki w Stróżach, 
uzdrowiska  Wysowa, muzeum nafty w Gorlicach – 25 uczestników.
- występ wokalno-taneczny podopiecznych świetlicy podczas „Dni Piwnicznej” – 200 osób.
SIERPIEŃ -2019 r.
- „Piknik wdzięczności” – zorganizowanie spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności – występ artystyczny 
podopiecznych, kiermasz 
  prac podopiecznych, loterii fantowej, konkursów,  badanie słuchu, spotkanie z alpakami, rodzinna zabawa – 500 osób.
WRZESIEŃ -2019 r.
- współorganizacja charytatywnych biegów górskich „Silver Run” – 50 osób.
- udział w spotkaniach ( wykłady , zajęcia sportowe, wyjazdy integracyjne) „Latający Uniwersytet III wieku” 50+ - 35 osób.
PAŹDZIERNIK -2019 r.
- „Polana pełna frajdy” – niedzielne popołudnie dla najmłodszych. Spotkanie integracyjne z animatorami kultury i rozrywki na 
polu 
  namiotowym n/ Popradem -  250 osób.
- wyjazd pielgrzymkowy ( integracyjny) do Limanowej, Pasierbca- 52 osoby.
LISTOPAD -2019r. 
- wyjazd seniorów do teatru w Krakowie – 35 osób.
- spotkanie w „Klubie Seniora” z Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń i Uniwersytetu III Wieku z okazji „Dnia Seniora”.
- „Andrzejki  ”w Stowarzyszeniu – zabawy, wróżby. Spotkanie integracyjne wolontariuszy i młodzieży niepełnosprawnej -30 osób.
GRUDZIEŃ -2019 r.
- „ Bieg Mikołajów ” -  wydarzenie sportowo – integracyjne o zasięgu międzynarodowym.  W biegu wzięli udział biegacze oraz 
podopieczni –    200 uczestników.  Podopieczni „Świetlicy terapeutycznej” wystąpili z programem 
   artystycznym dla biegaczy. Zorganizowany został   kiermasz  prac podopiecznych, loteria fantowa, badanie RR i glukozy we 
krwi, badanie słuchu. 
- spotkanie ze św. Mikołajem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- 100 osób.( podopieczni, wolontariusze, rodzice i 
opiekunowie, członkowie 
  stowarzyszenia).
- „Wigilia „ – 40 osób ( podopieczni, członkowie, wolontariusze).

Co miesięczne spotkania  i udział we Mszy św. – 200 osób.
Cotygodniowe spotkania w „Klubie Seniora” – 20 osób.
Spotkania młodzieży niepełnosprawnej 2 X w tygodniu z opiekunem, terapeutą – 20 osób.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Informowanie i udzielanie pomocy w uzyskaniu  
sprzętu rehabilitacyjnego i środków 
pomocniczych,
prowadzenie Świetlicy terapeutycznej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej,
spotkania integracyjne w Klubie seniora – 
spotkania tematyczne,
badanie RR i glukozy we krwi, badanie słuchu,
spotkanie w „ Klubie Seniora” z pracownikami 
ZUS-u,
Uczestniczenie w spotkaniach z okazji „Dnia 
godności osób niepełnosprawnych”, udział 
czynny w „Dniach Piwnicznej”, w  rozgrywkach 
sportowych „Bocci” na szczeblu powiatowym.

88.10.z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 499 546,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 443 813,11 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 55 713,47 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 20,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

kiermasz ozdób świątecznych ,występ 
wokalno-taneczny podopiecznych świetlicy 
podczas „Dni Piwnicznej” ,Piknik 
wdzięczności” – zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla lokalnej społeczności – 
występ artystyczny podopiecznych, 
kiermasz 
prac podopiecznych, loterii fantowej, 
konkursów,   spotkanie z alpakami, rodzinna 
zabawa,
Bieg Mikołajów ” -  wydarzenie sportowo – 
integracyjne o zasięgu międzynarodowym.  
W biegu wzięli udział biegacze oraz 
podopieczni . Podopieczni „Świetlicy 
terapeutycznej” wystąpili z programem    
artystycznym dla biegaczy. Zorganizowany 
został   kiermasz  prac podopiecznych, 
loteria fantowa,
przedstawienie jasełek „Polskie Betlejem „  
( w wykonaniu młodzieży niepełnosprawnej 
i wolontariuszy stowarzyszenia)  Dom 
Kultury w   Piwniczne- Zdroju i w parafii 
Głębokie

93.29.B 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 203 827,38 zł

2.4. Z innych źródeł 20,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 600,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Dofinansowanie rehabilitacji 2 000,00 zł

2 Transport na rehabilitacje 1 600,00 zł

1 Dofinansowanie rehabilitacji 2 000,00 zł

2 Transport na rehabilitacje 1 600,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26 699,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 269 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

250 000,00 zł

19 000,00 zł

0,00 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

w 
tym:

636,00 zł

16 780,00 zł

149 697,91 zł

36 713,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 435 703,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 282,70 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 60 095,86 zł 3 600,00 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

8 110,04 zł 3 600,00 zł

50 430,77 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 555,05 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: Opłaty za pozwolenie wydane przez GDDKiA w 
związku z organizacją „Biegu     Mikołajów”

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11 644,00 zł

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

11 644,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

25 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) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

25 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 644,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8 700,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 944,00 zł

Druk: NIW-CRSO 9



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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 "Realizujemy Marzenia " Prowadzenie zajęć w świetlicy 
terapeutycznej, wyjazd 
weekendowy do Regietowa.

Urząd Marszałkowski 14 000,00 zł

2 „Bieg Mikołajów” Organizacja biegów Urząd Marszałkowski 5 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1 „Rozbudowa i przebudowa 
części budynku szkolnego na 
potrzeby ośrodka wsparcia- 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych"

Utworzenie ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych

Województwo Małopolskie 250 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Kulig -Prezes
Jolanta Adamczyk - Wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-10
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