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• 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 2019-05-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. RZEŹNICZA Nr domu 2A Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-540 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-413-52-30

Nr faksu 12-413-52-30 E-mail biuro@spsm.edu.pl Strona www www.spsm.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-09-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00389323400000 6. Numer KRS 0000052078

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w następującym zakresie:
1.Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym 
wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących 
do poprawy warunków nauczania i wychowania;
2.Wypoczynku dzieci i młodzieży;
3.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4.Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5.Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
6.Turystyki i krajoznawstwa;
7.Działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz dzieci z problemami 
zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną.
8.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania, w tym wspierania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz 
szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania, 
poprzez:
a/ zakup pomocy dydaktycznych,
b/ doposażenie i zwiększanie księgozbioru bibliotek szkolnych,
c/ dofinansowanie małych remontów i modernizacji placówek 
edukacyjnych,
d/ organizację konkursów przedmiotowych, turniejów i zawodów 
sportowych.

2. W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez:
a/ organizację kolonii, zimowisk i obozów sportowo-wypoczynkowych,
b/ organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży szkolnej,
c/ organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
d/ aplikację o środki grantowe na organizację wypoczynku dla dzieci i 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BOHDAN PIOTROWICZ PREZES ZARZĄDU TAK

KRYSTYNA JASTRZĘBSKA WICEPREZES ZARZĄDU 
DS. OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TAK

MACIEJ ANDREASIK WICEPREZES ZARZĄDU 
DS. ORGANIZACYJNYCH

TAK

KONRAD SZYMACHA WICEPREZES ZARZĄDU 
DS. SPORTOWYCH

TAK

DOROTA PETLIC SEKRETARZ ZARZĄDU TAK

ŁUKASZ ZARODKIEWICZ SKARBNIK ZARZĄDU TAK

CHMIELEWSKA RENATA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANNA KACZMARCZYK 
KORZONEK

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JOANNA MIELNICZUK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARBARA WACŁAWEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

STANISŁAW SUKTA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

RENATA ZABAWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 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

WIESŁAW JAŁOCHA PRZEWODNICZĄCY WKR TAK

JOLANTA GNIEWEK ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
WKR

TAK

KRYSTYNA DYNOWSKA CZŁONEK WKR TAK

ZBIGNIEW FIC CZŁONEK WKR TAK
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młodzieży.

3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, poprzez:
a/ organizację konkursów historycznych, artystycznych i kulturalnych,
b/ dofinansowanie kosztów renowacji obiektów historycznych i 
dziedzictwa narodowego,
c/ pozyskiwanie środków w organizowanych konkursach grantowych, 
środków ze zbiórek i kwest 
    publicznych na działalność z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,
d/ współorganizację i dofinansowanie przedsięwzięć, spotkań, zjazdów w 
zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, poprzez:
a/ pozyskiwanie i dystrybucję wydawnictw ekologicznych,
b/ organizację konkursów wiedzy proekologicznej,
c/ organizację wolontariatu i popularyzację działań z zakresu ekologii i 
ochrony zwierząt oraz  ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
d/ współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie 
ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

5. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, poprzez:
a/ organizację konkursów historycznych,
b/ aplikację o środki grantowe dla organizacji pozarządowych w tematyce 
pielęgnowania tradycji, 
     polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
c/ współorganizację i współfinansowanie uroczystości rocznicowych w 
placówkach oświatowych,
d/ współfinansowanie zakupu lub wykonania sztandarów i tablic 
upamiętniających patronów szkół lub wydarzeń, historycznych.

6. W zakresie turystyki i krajoznawstwa, poprzez:
a/ organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych, rajdów (m.in. 
pieszych, rowerowych lub integracyjnych),
b/ organizację spotkań i szkoleń dla młodzieży z zakresu turystyki i 
krajoznawstwa,
c/ organizację i prowadzenie Biura Turystyki Szkolnej i Klubu 
"Salamandra".

7. W zakresie działalności charytatywnej, na rzecz dzieci z problemami 
zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną, poprzez:
a/ organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla dzieci 
niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
b/ zakup lub współfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot 
kosztów leczenia i rehabilitacji,
c/ pomoc doraźna ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym 
nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich 
rodzinom,
d / organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla dzieci i młodzieży 
szkolnej znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
e/ przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej,
f/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych dla osób 
niepełnosprawnych,
g/ prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
h/ działanie na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych,
i/ współpracę z organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie wsparcia 
osób niepełnosprawnych.
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8. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez :
a/ wspieranie szkolnych imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, 
a także zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych, dzieci i 
młodzieży,
b/ wspieranie Klubów Sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży 
w ich rywalizacji sportowej,
c/ wspieranie działań mających na celu poprawę jakości oraz 
bezpieczeństwa szkolnej bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
d/ przyznawanie stypendiów uczniom i młodzieży osiągającym wysoki 
poziom w rywalizacji sportowej,
e/ wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych, bezpiecznie 
zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w następującym zakresie:
1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
     - zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie bibliotek szkolnych,
     - dofinansowanie małych remontów i modernizacji placówek edukacyjnych,
     - organizację konkursów przedmiotowych.

2. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
     - organizacja kolonii i zimowisk i obozów sportowo-wypoczynkowych,
     - organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
     - aplikacja o środki grantowe na organizacje wypoczynku.
 
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
     - organizacja konkursów historycznych artystycznych i kulturalnych.

4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
      - organizacja konusów,
      - współorganizacja i współfinansowanie uroczystości rocznicowych i świąt patronów w placówkach edukacyjnych.
     
5. Turystyki i krajoznawstwa;
      - organizacja wycieczek turystyczno -krajoznawczych,
      - organizacja wyjazdów śródrocznych tzw. "zielonych szkół",
      - prowadzenie Biura Turystyki Szkolnej Salamandra.

6. Działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i 
materialną;
      - organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób niepełnosprawnych,
      - zakup lub współfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, 
      - organizacja turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
      - przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (stypendia socjalne).

7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
     - wspieranie finansowe szkolnych imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych,
     - wsparcie finansowe Klubów Sportowych, szczególnie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży,
     - przyznawanie stypendiów uczniom i młodzieży osiągającym wysoki poziom sportowy.
     - wspieranie programów sportowo rekreacyjnych , bezpiecznie zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

345

554

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. Wsparcie dla placówek edukacyjnych.

2. Wsparcie UKS.

3. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i 
poradni specjalistycznych.

4. Wsparcie dla pasjonatów. 

5. Organizacja  II Koncertu Noworocznego, oraz I 
Balu Charytatywnego podczas których 
uhonorowano darczyńców 1% odpisów.

6. Współorganizacja V Pobiednickiego 
Półmaratonu „POMAGAM”.

7.Prowadzenie akcji zbiórek publicznych w 
formie znaczków oraz zbiórki do puszek na 
dofinansowanie placówek edukacyjnych oraz 
pomoc dla osób niepełnosprawnych.

8. Fundacja nagród w konkursach i udzielanie 
dofinansowania przy organizacji turniejów i 
konkursów. 

9. Współorganizacja i dofinansowanie 2 
turniejów sportowych (piłka siatkowa).

9. Fundacja stypendiów dla utalentowanej 
młodzieży oraz stypendiów socjalnych. 

10. Prowadzenie zbiórki w ramach 1% na pomoc 
dla niepełnosprawnych, zbiórki celowe do 
puszek, wpłaty  na konto oraz zbiórka dotacji od 
sponsorów na zakup leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz rehabilitację.

85.60.Z 1 268 199,15 zł
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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) 1 682 565,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 570 717,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 108 950,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 897,38 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
„Małopolska” w ramach działalności 
odpłatnej pożytku publicznego, prowadziła 
działalność w  sferze wypoczynek dzieci i 
młodzieży. W okresie sprawozdawczym 
odbyły się 2 wyjazdy:
Turnus rehabilitacyjny dla 
niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy 
XVIII Nowa Huta w Międzybrodziu 
Żywieckim oraz kolonia w Krynicy Morskiej. 
Ogółem dla 100 uczestników.
Działalność w tej sferze prowadzi Biuro 
Turystyki Szkolnej  „Salamandra” – 
wewnętrzna  struktura Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole „Małopolska”.

79.12.Z 89 272,45 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 436 258,93 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 17 500,00 zł
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w 
tym:

w 
tym:

0,00 zł

17 500,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 112 268,02 zł

293,40 zł

95 663,22 zł

10 000,00 zł

6 311,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 116 538,37 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o 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 245 333,13 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 175 925,41 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 853 636,91 zł 1 752 662,13 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Pomoc dla placówek edukacyjnych 88 598,84 zł

2 Dotacje dla UKS-ów 895,59 zł

3 Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7 496,00 zł

4 Wsparcie dla pasjonatów 26 750,00 zł

1 Placówki edukacyjne 854 651,70 zł

2 Akcja "Pomóż dziecku" - pomoc dla niepełnosprawnych 126 718,23 zł

3 Wsparcie UKS i KS 70 815,05 zł

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 302 518,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 677,55 zł

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

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

1 268 199,15 zł 1 268 199,15 zł

89 272,45 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

484 462,98 zł

11 702,33 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: 

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.

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

484 462,98 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 9 992,18 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

9 992,18 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

3 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)

2,60 etatów

24 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

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

45 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)

10 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

10 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 181 540,58 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

65 560,29 zł

65 560,29 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 115 980,29 zł

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

181 540,58 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 716,48 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 173 824,10 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)

8 457,57 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)  

6 670,81 zł

135 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

30 osób

105 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)

18 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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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

2 675,00 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)

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

1 „Family Fest 9 – najlepszą 
zabawą jest”

Projekt realizowany w SP Nr 2 
(dawne Gimnazjum) w 
Sułkowicach. Cykliczna 
(coroczna) impreza 
przyczyniająca się do wzrostu 
aktywności lokalnej oraz 
upowszechniania tradycji i 
kultury.

Gmina Sułkowice 2 800,00 zł

2 "Majówka w plenerze - 
kolaże przyrodnicze oczami 
młodych"

Projekt realizowany w ZPO 
Harbutowice. W ramach 
projektu zorganizowano 
warsztaty przyrodnicze oraz 
konkurs plastyczny z 
pokonkursową wystawa prac.

Gmina Sułkowice 3 500,00 zł

3 Warsztaty Integracyjne Dla 
Dzieci  Niepełnosprawnych  
Na Terenie Dzielnicy XVIII – 
Nowa Huta

Celem warsztatów była 
integracja osób sprawnych i 
niepełnosprawnych ruchowo 
poprzez zabawę, muzykę oraz 
zajęcia plastyczne.

Gmina Miejska Kraków 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

2 100,00 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 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

Bohdan Piotrowicz - Prezes Zarządu
Łukasz Zarodkiewicz - Skarbnik 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

4 8-dniowy wyjazd do 
miejscowości Międzybrodzie 
Żywieckie dla 16 dorosłych 
osób niepełnosprawnych 
Gminy Miejskiej Kraków

Celem turnusu była integracja 
osób sprawnych i 
niepełnosprawnych ruchowo 
poprzez zabawę, muzykę oraz 
rehabilitację i relaks na świeżym 
powietrzu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6 200,00 zł

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

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

2019-05-20
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