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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. JASNOGÓRSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-358 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@canpack.eu Strona www www.fundacja.canpack.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36067544300000 6. Numer KRS 0000541518

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

Ewa Mazurek Prezes 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

dr hab. Małgorzata 
Podrecka

Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Stanisław Waśko Członek Rady Fundacji TAK

Philip Impink Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA CAN - PACK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna,
b. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
c. działalność w zakresie ochrony środowiska, 
d. ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
e. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych oraz tworzenia im równych szans na drodze do ich 
rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno- 
zawodowej, szkoleniach i poradach,
f. działalność charytatywna,  
g. podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
h. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
j. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 
k. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,
l. działalność mająca na celu wspieranie społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju,
m. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych nie mogących realizować 
swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
n. kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych, 
poprawiających jakość funkcjonowania zawodowego człowieka,
o. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
p. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
q. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez: 
a. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz 
Fundacji,
b. pomoc charytatywną, społeczną, w tym organizowanie i udzielanie 
doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin i osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
c. finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, 
konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i lekarstw,
d. finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez 
rekreacyjnych i sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
e. dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek 
opieki zdrowotnej i naukowych badań medycznych,
f. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami 
wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz 
organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych celów, która może 
mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego 
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy z innych źródeł,
g. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z 
rodzin najbiedniejszych,
h. finansowanie kształcenia oraz udzielanie pomocy osobom 
podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje zawodowe,
i. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
j. udzielanie pomocy szkoleniowej i doradczej w zakresie poradnictwa 
zawodowego osobom podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje, 
absolwentom szkół, niepełnosprawnym,
k. pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne, pomoc w 
tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących 
do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,
l. przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w 
szczególności świadczeń w formie zakupu na rzecz potrzebujących leków, 
materiałów medycznych, potrzebnych zabiegów opiekuńczo-
rehabilitacyjnych u podmiotów trzecich zawodowo trudniących się 
dostarczaniem takich świadczeń lub refundowanie kosztów takich 
świadczeń
m. udzielanie pomocy szkoleniowej w zakresie umiejętności 
psychospołecznych, poprawiających jakość funkcjonowania zawodowego 
człowieka,
n. udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej osobom 
podejmującym działalność gospodarczą,
o. działalność wspierającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
p. udostępnianie pomieszczeń i sprzętu Fundacji
q. inne działania zmierzające do realizacji celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2017r. Fundacja Can-Pack realizowała swoją działalność w szczególności w obszarach:
SPORTU - ppkt b. statutu – działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ZDROWIA - ppkt d. statutu – ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ppkt g. statutu – podejmowanie 
działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
POMOCY SPOŁECZNEJ - ppkt d. statutu – ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości, ppkt f. statutu – działalność charytatywna,
EDUKACJI - ppkt k. statutu – działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania oraz ppkt. c. statutu– działalność w zakresie ochrony środowiska.
INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - ppkt e. 
statutu - działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im równych 
szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej, 
szkoleniach i poradach.
Działania Fundacji prowadzone były w ramach działalności statutowej nieodpłatnej.

I. WSPÓŁPRACA NA RZECZ LOKLANYCH SPOŁECZNOŚCI
Ze środków Fundacji wspieraliśmy lokalne społeczności w realizacji zadań zbieżnych z Celami 
Statutowymi naszej Organizacji. Działaliśmy na rzecz bądź też we współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Instytucjami oraz innymi Organizacjami, które na co dzień pomagają swoim podopiecznym, 
wychowankom w rozwoju, edukacji a także przezwyciężaniu trudności. Beneficjenci Fundacji to 
mieszkańcy miejscowości, w których Grupa CANPACK prowadzi swoją działalność tj. Krakowa, Brzeska, 
Bydgoszczy, Dębicy i Orzesza.

PROJEKTY W OBSZARZE SPORTU
STOWARZYSZENIE DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA W DĘBICY – 1. ufundowanie sportowych nagród z 
okazji Dnia Dziecka, 2. dofinansowanie akcesoriów sportowych dla dzieci i młodzieży trenującej w 
klubie, 3. ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE CZAS NA HOKEJ W KRAKOWIE - dofinansowanie organizacji cyklu Turniejów 
Umiejętności Indywidualnych gry w Hokeja „Kryształowa Łyżwa”  realizowanych na lodowiskach w 
Krakowie i Dębicy
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SEKCJI PŁYWACKIEJ BOSIR TEAM BRZESKO - dofinansowanie udziału w 
Obozie Sportowym dzieci i młodzieży - zawodników sekcji pływackiej posiadających licencję zawodniczą
BRZESKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BRZESKO - dofinansowanie turnieju piłki nożnej 
organizowanego przy okazji Dnia Dziecka
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŻORACH - dofinansowanie wydarzenia o charakterze 
sportowym - X Żorskiego Biegu Ulicznego
TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA W KRAKOWIE - dofinansowanie do zakupu maty do treningów dla 
dzieci i młodzieży z sekcji judo 

PROJEKTY O CHARAKTERZE SPORTOWYM POŁĄCZONE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ  
BRZESKI KLUB BIEGACZA - dofinansowanie organizacji II Biegu Mikołajkowego - wydarzenia sportowego 
połączonego z akcją charytatywną mającą na celu zbiórkę darów dla lokalnych instytucji działających w 
obszarze opieki, wychowania i pomocy społecznej. Zgodnie z Regulaminem Biegu każdy uczestnik 
zawodów w ramach opłaty startowej był zobowiązany do skompletowania własnego, indywidualnego 
prezentu (na podstawie wcześniej przygotowanych list potrzeb) dla placówek działających na terenie 
gminy Brzesko. W 2017r. w biegu wzięło udział ok. 430 biegaczy osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 
Dzięki tak zorganizowanej akcji podobnie jak w poprzednim roku obdarowano podopiecznych lokalnie 
działających placówek Brzeska i okolic - wychowanków: DOMU DZIECKA W JASIENIU, DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ - OCHRONKA, STOWARZYSZENIA OSTOJA, WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

PROJEKTY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
BRZESKI OŚRODEK KULTURY - sfinansowanie działań realizowanych w ramach projektu  „Inni ale tacy 
sami” obejmujących cykl warsztatów, konkursów, spotkań mających na celu integrację osób 
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społecznościach lokalnych. Projekt dedykowany dla 
grup i środowisk z terenu gminy Brzesko i powiatu brzeskiego realizowany był przez cały rok 
kalendarzowy - od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, SPECJALNA W BYDGOSZCZY - dofinansowanie wyjazdu 
wychowanków szkoły na wyjazd o charakterze edukacyjnym
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W 
KRAKOWIE - dofinansowanie wyposażenia Pracowni Terapii Widzenia
STOWARZYSZENIE SYNDROM TOURETTE'A - dofinansowanie projektu edukacyjnego dla rodziców dzieci 
woj. małopolskiego i śląskiego dotkniętych w/w schorzeniem
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „W STRONĘ TĘCZY” W ZŁOTEJ - 
dofinansowanie wydarzenia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym - wyjazdu uczniów specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 w BYDGOSZCZY - dofinansowanie wydarzenia o 
charakterze integracyjnym oraz artystycznym - Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„W krainie baśni i bajek” poprzez ufundowanie naród dla uczestników spotkania
DPS OCHRONKA - pomoc charytatywna dla wychowanków placówki – niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych
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WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO - MAŁY KSIĄŻĘ W KRAKOWIE  - 1. 
ufundowanie stołu do gry w piłkarzyki, 2. ufundowanie edukacyjnych gier planszowych oraz klocków 
edukacyjnych 

WSPARCIE POZOSTAŁYH LOKALNYCH INICJATYW
URZĄD MIASTA I GMINY BRZESKO - dofinansowanie realizacji projektu „Z nami bezpieczniej” 
realizowanego przez Policję, Straż i Szpital Powiatowy w Brzesku 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAWORSKU - ufundowanie sprzętu ratowniczego - deski 
ortopedycznej do bezpiecznego transportu poszkodowanych w wypadkach 
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE PROKOCIMIU - ufundowanie małego sprzętu 
medycznego (wag medycznych, ciśnieniomierzy) oraz akcesoriów pomocniczych na potrzeby oddziału 
dziecięcego onkologii i hematologii USD - we współpracy ze spółką CP Recycling Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A. - na podstawie zawartego porozumienia na udział w akcji recyklingu aluminiowych 
puszek. Kampania ta ma na celu ochronę środowiska połączoną między innymi z pozyskiwaniem 
funduszy na cele charytatywne. Zebrane w ten sposób środki w całości przekazane zostały na 
dofinansowanie sprzętu medycznego, który Fundacja zakupiła na potrzeby w/w oddziału USD w 
Prokocimiu.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH NADZIEJA W BRZESKU - 
dofinansowanie na rzecz pomocy podopiecznym Stowarzyszenia
FUNDACJA POLARIS - dofinansowanie zajęć realizowanych w ramach Klubu Małego Ratownika – 
wydarzenia o charakterze edukacyjnym i prozdrowotnym organizowanego dla dzieci województwa 
małopolskiego w ramach wydarzenia towarzyszącego Ogólnopolskiemu Kongresowi Ratowników 
Medycznych w Krakowie
FUNDACJA WYSPY SZCZĘŚLIWE działająca przy Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD 
KRAKOWIE PROKOCIMIU - dofinansowanie wyposażenia Oddziału Dziennego 
FUNDACJA ZNAJDŹ POMOC - dofinansowanie na rzecz pomocy podopiecznym Fundacji

II. PROJEKTY Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW GRUPY CANPACK 
W naszych działaniach możemy również liczyć na współpracę pracowników Grupy CANPACK. Dzięki ich 
zaangażowaniu lecz także dla nich organizujemy działania wolontariackie.

CZAS NA WOLONTARIAT - w 2017 r. - po raz drugi – Fundacja zorganizowała wolontariat w formie 
konkursu na realizację własnych autorskich projektów wolontariackich pracowników Grupy. Zespoły 
wolontariuszy mogły wnioskować o środki na realizację zadań na rzecz wybranych przez siebie 
placówek oraz ich podopiecznych. Dofinansowanie otrzymały 2 projekty, które zostały zrealizowane na 
rzecz podopiecznych: 
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE – Projekt „Ścieżka sensoryczna – 4 etap Alei Złotych Serc”, 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP W BRZESKU – Projekt 
„Ogród Sensoryczny – Ogród Zmysłów”

ŚWIĄTECZNY UPOMINEK - dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – pracowników Grupy CANPACK w 
Krakowie – przeprowadziliśmy akcję „Świąteczny Upominek” - działania zorganizowane na rzecz  
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin podopiecznych Fundacji 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Wspólnie z wolontariuszami przygotowaliśmy indywidualne 
świąteczne upominki – by w tym szczególnym czasie każdy czuł się wyjątkowo. Upominki trafiły do rąk 
65 podopiecznych – w tym dzieci i młodzieży wychowanków placówek: 
RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻĘ W KRAKOWIE, 
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 W KRAKOWIE

III. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB INDYWIDUALNYCH 
Fundacja objęła pomocą również osoby indywidualne, które znalazły się w trudnej sytuacji - wynikającej 
najczęściej z nieprzewidzianych okoliczności jakie niesie ze sobą nagła poważna choroba lub przewlekłe, 
nieuleczalne schorzenia często powiązane z niepełnosprawnością, ale też z powodu innych 
wyjątkowych przypadków losowych. 
W gronie podopiecznych Fundacji znalazły się osoby dorosłe, dzieci, osoby niepełnosprawne w tym 
również pracownicy Grupy CANPACK i członkowie ich rodzin, mieszkańcy lokalnych społeczności. 
Wsparcie przekazane zostało głównie na ochronę zdrowia w tym: dofinansowanie specjalistycznych 
zabiegów, operacji, rehabilitacji, opieki, sprzętu medycznego lub wspomagającego codzienne 
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.  
Łącznie wsparciem jednorazowym bądź cyklicznym objęliśmy w ciągu roku 17 rodzin, a beneficjentami 
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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)

82

28

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacji były osoby wywodzące się z lokalnych społeczności, w których Grupa CanPack prowadzi swoją 
działalność tj. Krakowa, Brzeska, Bydgoszczy, Dębicy i Orzesza.

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

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej 1. POMOC 
CHARYTATYWNA, 
SPOŁECZNA, W TYM 
ORGANIZOWANIE I 
UDZIELANIE DORAŹNEJ 
POMOCY FINANSOWEJ 
I RZECZOWEJ DLA 
RODZIN I OSÓB 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE ICH 
SZANS. 
2. PRZYZNAWANIE 
ŚWIADCZEN Z ZAKRESU 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
OSOBOM 
ZNAJDUJACYM SIE W 
TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ, KTÓREJ NIE 
SĄ ONE W STANIE 
POKONAC 
WYKORZYSTUJAC 
WŁASNE 
UPRAWNIENIA, ZASOBY 
I MOZLIWOSCI, W 
SZCZEGÓLNOŚCI 
ŚWIADCZEN W FORMIE 
ZAKUPU NA RZECZ 
POTRZEBUJACYCH 
LEKÓW, MATERIAŁÓW 
MEDYCZNYCH, 
POTRZEBNYCH 
ZABIEGÓW 
OPIEKUNCZO-
REHABILITYCYJNYCH U 
PODMIOTÓW TRZECICH 
ZAWODOWO 
TRUDNIĄCYCH SIĘ 
DOSTARCZANIEM 
TAKICH ŚWIADCZEŃ 
LUB REFUNDOWANIA 
KOSZTÓW TAKICH 
ŚWIADCZEŃ.
3. FINANSOWANIE 
OPERACJI, ZABIEGÓW I 
BADAŃ MEDYCZNYCH, 
TERAPII, KONSULTACJI 
SPECJALISTYCZNYCH, 
REHABILITACJI, ZAKUPU 
SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I 
LEKARSTW.

88.99.Z
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ochrona i promocja 
zdrowia

1. 
DOFINANSOWYWANIE 
ZAKUPU SPRZĘTU 
MEDYCZNEGO, 
DZIAŁALNOŚCI 
PLACÓWEK OPIEKI 
ZDROWOTNEJ I 
NAUKOWYCH BADAŃ 
MEDYCZNYCH. 
2. FINANSOWANIE 
PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ, 
AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU, IMPREZ 
REKREACYJNYCH I 
SPORTOWYCH, 
PROPAGOWANIE 
ZDROWEGO STYLU 
ŻYCIA. 
3. FINANSOWANIE 
OPERACJI, ZABIEGÓW I 
BADAŃ MEDYCZNYCH, 
TERAPII, KONSULTACJI 
SPECJALISTYCZNYCH, 
REHABILITACJI, ZAKUPU 
SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I 
LEKARSTW. 4.  
WSPÓŁPRACA Z 
WŁADZAMI 
SAMORZĄDOWYMI, 
RZĄDOWYMI, 
SZKOŁAMI, SZKOŁAMI 
WYŻSZYMI I INNYMI 
PLACÓWKAMI 
OŚWIATOWYMI, 
OSOBAMI FIZYCZNYMI 
ORAZ ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 
PRZY REALIZACJI 
WSPÓLNYCH CELÓW, 
KTÓRA MOŻE MIEĆ W 
SZCZEGÓLNOŚCI 
CHARAKTER WSPARCIA 
ORGANIZACYJNEGO, 
CZĘŚCIOWEGO LUB 
CAŁKOWITEGO 
FINANSOWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO 
POMOCY W UZYSKANIU 
NIEZBĘDNYCH 
FUNDUSZY Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

DZIAŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCA 
ROZWÓJ WSPÓLNOT I 
SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH POPRZEZ 
WSPÓŁPRACĘ Z 
WŁADZAMI 
SAMORZĄDOWYMI, 
RZĄDOWYMI, 
SZKOŁAMI, SZKOŁAMI 
WYŻSZYMI I INNYMI 
PLACÓWKAMI 
OŚWIATOWYMI, 
OSOBAMI FIZYCZNYMI 
ORAZ ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 
PRZY REALIZACJI 
WSPÓLNYCH CELÓW, 
ZBIEŻNYCH Z CELAMI 
STATUTOWYMI 
FUNDACJI CAN-PACK, 
KTÓRA MOŻE MIEĆ W 
SZCZEGÓLNOŚCI 
CHARAKTER WSPARCIA 
ORGANIZACYJNEGO, 
CZĘŚCIOWEGO LUB 
CAŁKOWITEGO 
FINANSOWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO 
POMOCY W UZYSKANIU 
NIEZBĘDNYCH 
FUNDUSZY Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ. 
FINANSOWANIE 
PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ, 
AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU, IMPREZ 
REKREACYJNYCH I 
SPORTOWYCH, 
PROPAGOWANIE 
ZDROWEGO STYLU 
ŻYCIA.

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 389,539.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 381,334.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 8,205.28 zł

e) Pozostałe przychody 0.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 381,334.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

381,334.10 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 8,205.38 zł

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 144,479.26 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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

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: 251,614.79 zł 0.00 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

236,854.84 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,759.95 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

26,462.76 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

300.00 zł

0.00 zł
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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 0.00 zł

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 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 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)

30.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

30.00 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)

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Ewa Mazurek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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