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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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

Magdalena Limanówka Prezes 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

Małgorzata Podrecka członek Rady Nadzorczej TAK

Roberto Villaquiran członek Rady Nadzorczej TAK

Michael Rettig członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA CAN - PACK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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W 2020r. 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 oraz 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 
oraz ppkt f. – działalność charytatywna,
•              wsparcie instytucji w zakresie uzupełniania braków związanych z pandemią Covid-19
•              integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ppkt 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.
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 
Rok 2020 został zdominowany przez pandemię Covid-19 i wsparcie materialne różnych instytucji w zakresie 
uzupełniania braków materiałowych (środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji etc.) i większość przekazanych 
darowizn w 2020 r. ma związek z Covid-19. Niektóre obdarowane instytucje to stacje pogotowia ratunkowego w 
Krakowie i Tychach, szpitale w Brzesku, Tarnowie i Bydgoszczy, domy opieki społecznej. Wsparcie w tym zakresie 
przekazaliśmy 5 instytucjom.
Niemniej jednak, ze środków Fundacji wspieraliśmy także lokalne społeczności w realizacji zadań zbieżnych z 
Celami Statutowymi naszej Organizacji także z innych obszarów. 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, jak np. 
KLUB SPORTOWY „JAKUB” – dofinansowanie biegu „Brzeska Dycha” – wydarzenie o charakterze sportowym oraz 
integrującym lokalną społeczność.
Wsparcie w zakresie innym niż związane z przezwyciężaniem skutków pandemii Covid-19 zostało przekazane 
łącznie na rzecz 6 instytucji.

WSPARCIE INICJATYW Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW GRUPY CANPACK 
PROGRAM BOŻONARODZENIOWY FEEL HOPE 
Program realizowany przy wolontaryjnym udziale pracowników CANPACK S.A. mający na celu wparcie 18 różnych 
instytucji na terenie całego kraju. Celem tego projektu było okazanie pomocy i wsparcia dla grup społecznych 
szczególnie dotkniętych wykluczeniem z powodu trwającej pandemii Covid-19 – podopiecznych hospicjów, domów 
opieki, seniorów. 

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 zebrano środki na pokrycie kosztów 
leczenia.
WOLONTARIAT PRODUKTOWY – produkcja przyłbic i szycie maseczek ochronnych przez pracowników 

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 15 rodzin.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

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 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 w trudnej sytuacji życiowej, której 
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

18 717,80 zł

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

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

15

18
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 54 745,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 53 612,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 133,12 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

255 088,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 779,30 zł

0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 267 867,84 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 717,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 18 717,80 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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 Dofinansowanie dwóch osób indywidualnych - dofinansowanie do operacji 18 717,80 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -213 121,92 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 - dodatkowo podać 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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

-

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Magdalena Limanówka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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