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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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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

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.com 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

2015-02-02

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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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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019r. Fundacja Can-Pack realizowała swoją działalność w szczególności w obszarze:
• sportu - ppkt b. – działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
• zdrowia - ppkt d. – ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ppkt g. – podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, 
• pomocy społecznej - ppkt 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, ppkt f. – działalność 
charytatywna,
• edukacji - ppkt k. – działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz c. – działalność w 
zakresie ochrony środowiska.
• integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ppkt e. - działalność na rzecz integracji 
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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.
Wszelka aktywność Fundacji prowadzona była w ramach działalności statutowej nieodpłatnej.
Beneficjentami Fundacji były organizacje oraz osoby indywidualne wywodzące się z lokalnych społeczności, w których Grupa 
CANPACK prowadzi swoją działalność m.in. z okolic Krakowa, Brzeska, Bydgoszczy, Dębicy i Orzesza.

WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW 
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. 
Niektóre z Projektów, które wspieraliśmy w latach poprzednich cieszą się dużym uznaniem i na stałe zagościły w kalendarzach 
organizujących je Instytucji. My zaś ze swojej strony, widząc wartość tych działań, z satysfakcją je cyklicznie wspieramy, stąd 
można zaobserwować pewną powtarzalność w stosunku do lat poprzednich.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „W STRONĘ TĘCZY” W ZŁOTEJ – dofinansowanie turnusu 
rehabilitacyjnego dla uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością.
STOWARZYSZENIE MOC RADOŚCI W JODŁÓWCE – dofinansowanie organizacji „II Biegu im. Witolda Pileckiego” – wydarzenia o 
charakterze sportowym oraz integracyjnym dla lokalnej społeczności.
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY – dofinansowanie Projektu „Razem z MOKiem krok za krokiem”, cyklu warsztatów, spotkań, 
mających na celu integrację lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA – dofinansowanie Projektu „Muzykoterapia dla pacjentów Szpitala Dziecięcego w Radziszowie” 
realizowanego na rzecz pacjentów Małopolskiego Centrum Rehabilitacji 
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KLIKA – dofinansowanie organizacji II Pikniku Integracyjnego – wydarzenia charytatywnego 
którego celem jest m.in. zbiórka Funduszy na rzecz budowy Domu Klikowicza – miejsca zamieszkanie oraz spotkań dla osób z 
niepełnosprawnością oraz ich przyjaciół/opiekunów
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU – dofinansowanie Projektu „Hydrorehabilitacja”, którego celem było stworzenie 
specjalistycznej sali do rehabilitacji wodnej z zastosowaniem muzykoterapii, aromatoterapii oraz terapii światłem.
STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ GAUDIUM ET SPES – dofinansowanie organizacji turnieju piłki nożnej „Na zielonej 
murawie” organizowanego z myślą o osobach z niepełnosprawnością – wydarzenia o charakterze sportowym oraz 
integracyjnym
KLUB SPORTOWY „JAKUB” – dofinansowanie biegu „Brzeska Dycha” – wydarzenia o charakterze sportowym oraz integrującym 
lokalną społeczność

WSPARCIE INICJATYW Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW GRUPY CANPACK 
CZAS NA WOLONTARIAT
Program, który promuje aktywność wolontariuszy - pracowników Grupy CANPACK - poprzez wsparcie finansowe dla realizacji ich 
autorskich Projektów.
W 3-ciej edycji Programu wolontariusze zrealizowali łącznie 8 Projektów:
PINGIEL NA ZOWIŚCI – na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu
TAJEMNICZY OGRÓD – na rzecz dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku
MODELARSTWO LOTNICZE POZNAJ TAJEMNICE – na rzecz dzieci z lokalnej społeczności wsi Jodłówka
OGRÓD ZMYSŁÓW – na rzecz dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzesku
ŚCIEŻKA MARZEŃ – na rzecz dzieci z Publicznego Przedszkola w Gnojniku
BEZPIECZNI MIESZKAŃCY ZAWIŚCI - na rzecz mieszkańców sołectwa Zawiść 
BEZPIECZNY FIGLORAJ – na rzecz dzieci z lokalnej społeczności wsi Mokrzyska 
STOP SMOG – na rzecz mieszkańców Gminy Rzezawa

ŚWIĄTECZNY UPOMINEK
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – pracowników Grupy CANPACK w Brzesku – indywidualne paczki świąteczne trafiły do rąk 
49 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Brzesku oraz 3ki dzieci z rodziny z lokalnej społeczności.

PAYROLLGIVING
Przy zaangażowaniu pracowników Grupy CANPACK zorganizowaliśmy zbiórkę funduszy na leczenie chorego chłopca – syna 
pracownika - którego rodzice poprosili o pomoc w sfinansowaniu długotrwałego, kosztownego leczenia. Dzięki regularnym, 
miesięcznym wpłatom na pomoc dla chłopca zbierane są środki, które jak tylko stan jego zdrowia pozwoli będą zabezpieczeniem 
na pokrycie kosztów leczenia.

KRAKÓW BUSINESS RUN
Poprzez czynne zaangażowanie pracowników Grupy CANPACK mieliśmy okazję przyłączyć się do wsparcia tego wyjątkowego 
biegu charytatywnego, który łączy pomoc dla osób z niepełnosprawnościami z promocją aktywnego stylu życia. W roku 2019 
CANPACK reprezentowały w 4 drużyny.
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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

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

10

18

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 
WSPARCIE 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 
CP 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 10 rodzin.

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 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. finansowanie operacji, zabiegów i badań 
medycznych, terapii, konsultacji 
specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i lekarstw
3. 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

88.99.Z 6 000,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

1. finansowanie operacji, zabiegów i badań 
medycznych, terapii i konsultacji 
specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i lekarstw
2. finansowanie profilaktyki zdrowotnej, 
aktywnego wypoczynku, imprez rekreacyjnych i 
sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
3. dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, 
działalności placówek opieki zdrowotnej i 
naukowych badań medycznych,
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 i innych źródeł

94.99.Z 6 296,80 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

1. finansowanie profilaktyki zdrowotnej, 
aktywnego wypoczynku, imprez rekreacyjnych i 
sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
2. 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

94.99.Z 6 000,00 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) 244 485,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 242 206,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 278,98 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 223 910,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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 18 296,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł

2 278,98 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 18 296,80 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: 159 296,71 zł 18 296,80 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

141 890,17 zł 18 296,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

17 371,81 zł

34,73 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie Projektu "Rok z MOKiem-krok za krokiem" cyklu wydarzeń mających na celu 
integrację lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością

6 000,00 zł

2 Dofinansowanie osób indywidualnych z niepełnosprawnościami w tym - dla jednej zakup 
specjalistycznego podnośnika dla drugiej pioniozatora

6 000,00 zł

3 Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami

6 296,80 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

23 910,00 zł

200 000,00 zł

0,00 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 100 316,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 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: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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0 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

0 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)

130 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 osób

130 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 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

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

0 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

0 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 0,00 zł

w 
tym:

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
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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

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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

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 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

Ewa Mazurek - Prezes Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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