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za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica WIELICKA Nr domu 265 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-663 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12 654 19 03

Nr faksu 12 654 19 03 E-mail 
akcja@odnowaszpitala.pl

Strona www www.ozdrowiedziecka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-10-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35018041300000 6. Numer KRS 0000123750

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

Maciej Kowalczyk Prezes Zarządu TAK

Andrzej Bałaga Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Anna Wojnar Członek Zarządu TAK

Joanna Szydłowska-
Chachuła

Członek Zarządu TAK

Jacek Domański Członek 
Zarządu/Sekretarz

TAK

Bartłomiej Pawlak Członek 
Zarządu/Skarbnik

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE - O ZDROWIE DZIECKA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, a w szczególności wspomaganie i rozwój działalności leczniczej, 
profilaktycznej oraz naukowo badawczej Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i 
modernizacją aparatury i urządzeń medycznych Szpitala (PKD 88.99.Z),
2) finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i 
modernizacją aparatury i urządzeń niemedycznych Szpitala (PKD 88.99.Z), 
3) finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją 
pomieszczeń Szpitala (PKD 88.99.Z), 
4) finansowanie wydatków związanych z zakupem do Szpitala 
wyposażenia poprawiającego komfort pobytu dla pacjentów Szpitala, ich 
rodziców i opiekunów (PKD 88.99.Z), 
5) pomoc rzeczową dla Szpitala (PKD 88.99.Z),
6) finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów Szpitala 
(PKD 88.99.Z),
7) finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, 
promocją zdrowia i zapobieganiem chorobom wieku dziecięcego (PKD 
88.99.Z),
8) upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności 
Fundacji oraz Szpitala (PKD 58.19.Z), 
9) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą 
(PKD 94.99.Z),
10) organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla 
pacjentów Szpitala (PKD 93.29.Z),
11) finansowanie wydatków związanych z udziałem personelu Szpitala w 
zjazdach, konferencjach, kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych 
(PKD 94.99.Z).

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Rybak Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Doleżal-
Ołtarzewska

Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Bożena Pilch Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



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)

50000

1

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

W roku 2017 Fundacja w ramach działalności PKD 88.99.Z sfinansowała zakupy aparatury medycznej i 
wyposażenia dodatkowego związanego z leczeniem, diagnostyką i rehabilitacją pacjentów oraz prace 
remontowe, instalacyjne i modernizacyjne pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Krakowie w łącznej kwocie ponad 900 tysięcy złotych. Z uwagi na szereg potrzeb szpitala w zakresie 
aparatury medycznej, ten zakres działalności był priorytetem i na niego zostało przeznaczone najwięcej 
środków finansowych. W ramach działalności PKD 93.29.Z Fundacja realizowała również projekty 
kierowane do pacjentów szpitala, ale nie związane bezpośrednio z leczeniem. Były to głównie imprezy 
okolicznościowe (przedstawienia, prezentacje filmowe i występy artystyczne (głównie w szpitalnej auli), 
warsztaty florystyczne, spotkania ze znanymi osobami (Majka Jeżowska, Edyta Jungowska) oraz 
obchody Dnia Dziecka i Mikołajki. W sposób szczególny uczczono dzień 1 czerwca. Tego dnia Fundacja 
zorganizowała 1. Fantastyczny Dzień Dziecka, w ramach którego pacjentów odwiedzili bohaterowie ze 
świata bajek, filmu, fantasy i fantastyki, w tym sagi Gwiezdnych Wojen, czarodzieje z Hogwartu, 
Batman oraz Samurajowie. Głównie spotkanie i prezentacja całego kolorowego korowodu odbyło się w 
szpitalnej auli. Po pamiątkowej sesji zdjęciowej z ulubionymi bohaterami pacjenci mogli zagrać w gry 
planszowe, karciane, figurkowe i przygodowe. Dodatkową atrakcją były warsztaty elfickiej kaligrafii oraz 
warsztaty origiami, w czasie których powstały piękne papierowe kompozycje. Pacjenci uczestniczyli 
także w warsztatach akustycznych, w czasie których poznawali tajemnice magicznego świata dźwięków. 
Impreza zakończyła się w szpitalnej auli wspaniałym występem samurajów ze Stowarzyszenia Take oraz 
uroczystą prezentacją utworu nagranego z udziałem naszych pacjentów podczas warsztatów 
akustyczno-muzycznych. W międzyczasie warsztatów i gier planszowych, zaproszeni przez Fundację 
fantastyczni goście odwiedzili w salach chorych pacjentów, którzy nie mogli przyjść na aulę. Pacjenci 
Poradni Chorób Metabolicznych mieli natomiast możliwość wyjątkowego zwiedzania Kopalni Soli w 
Wieliczce. W okresie wakacyjnym Fundacja współorganizowała spotkania pacjentów z twórcami 
biorącymi udział w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej RABKA FESTIVAL. W ramach 
działalności PKD 91.01.Z Fundacja zorganizowała przy oddziałach budynku „Okrąglaka” bezpłatne 
biblioteczki dla pacjentów oraz ich rodziców i opiekunów. W ramach PKD 58.19.Z Fundacja prowadziła 
działania informacyjne dotyczące działalności Fundacji oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Krakowie. Działania te były realizowane poprzez opracowanie, druk i dystrybucję ulotek, plakatów  i 
folderów związanych z realizacją celów statutowych przez Szpital oraz Fundację, w tym związanych z 
1% podatku. Fundacja wydawała także w ramach PKD 58.14.Z bezpłatny biuletyn informacyjny szpitala 
„Szpital Zdrowia” kierowany do rodziców/opiekunów pacjentów oraz personelu szpitala. W ramach 
PKD 63.12.Z Fundacja finansowała serwis internetowy szpitala działający pod adresem: 
szpitalzdrowia.pl. W ramach działalności PKD 94.99.Z Fundacja realizowała współpracę m.in. z Fundacją 
TESCO w zakresie zakupu karetki noworodkowej „N” do przewozu pacjentów Oddziału Patologii i 
Intensywnej Terapii Noworodka oraz działającym w szpitalu Zespołem Szkół Specjalnych Nr 3. W 
ramach współpracy ze zespołem szkół Fundacja zrealizowała m.in. konkurs plastyczny, w ramach 
którego wybrano ilustracje do kalendarza Fundacji na rok 2018.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

W ramach tej 
działalności Fundacja 
sfinansowała lub 
dofinansowała zakupy 
aparatury medycznej i 
wyposażenia 
dodatkowego 
związanego z 
leczeniem, diagnostyką 
i rehabilitacją 
pacjentów oraz prace 
remontowe, 
instalacyjne i 
modernizacyjne 
pomieszczeń Szpitala 
m.in.: dofinansowanie 
zakupu karetki "N", 
wyposażenie 
operacyjne, 
termometry, 
wyposażenie 
komputerowe i AGD, 
skaner żył - iluminator 
naczyniowy, odczynniki 
materiały 
diagnostyczne,  
otoskopy, 
kardiomonitor, meble i 
krzesła biurowe, aparat 
USG, wentylatory, 
aparat EEG, 
pulsoksymetry, wózki 
ortopedyczne dla 
pacjentów Poradni 
Ortopedycznej, zasłony 
oddzielające łóżka 
pacjentów na SOR, 
kapsułkarka, rolety 
przeciwsłoneczne, 
naprawa foteli dla 
rodziców pacjentów, 
prace instalacyjne 
pomieszczeń na 
potrzeby nowego dla 
angiografu, wózek 
transportowy, naprawa 
foteli w salach chorych 
dla rodziców 
pacjentów, stabilizatory 
ortopedyczne, pompy 
strzykawkowe, 
ciśnieniomierze, 
inhalatory, system 
neuromonitoringu.

88.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

W ramach tej 
działalności Fundacja 
realizowała projekty 

93.29.z

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
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kierowane do 
pacjentów szpitala, ale 
nie związane 
bezpośrednio z 
leczeniem. Były to 
głównie imprezy 
okolicznościowe 
(przedstawienia, 
prezentacje filmowe i 
występy artystyczne, 
warsztaty florystyczne, 
spotkania ze znanymi 
osobami oraz obchody 
Dnia Dziecka i 
Mikołajki. W sposób 
szczególny uczczono 
dzień 1 czerwca. Tego 
dnia Fundacja 
zorganizowała I 
Fantastyczny Dzień 
Dziecka, w ramach 
którego pacjentów 
odwiedzili bohaterowie 
ze świata bajek, filmu, 
fantasy i fantastyki. Po 
pamiątkowej sesji 
zdjęciowej z ulubionymi 
bohaterami pacjenci 
mogli zagrać w gry 
planszowe, karciane, 
figurkowe i 
przygodowe. 
Dodatkową atrakcją 
były warsztaty elfickiej 
kaligrafii oraz warsztaty 
origiami. Pacjenci 
uczestniczyli także w 
warsztatach 
akustycznych, w czasie 
których poznawali 
tajemnice magicznego 
świata dźwięków. 
Impreza zakończyła się 
w szpitalnej auli 
wspaniałym występem 
samurajów i 
prezentacją utworu 
nagranego podczas 
warsztatów akustyczno-
muzycznych. 
Fantastyczni goście 
odwiedzili także w 
salach chorych 
pacjentów, którzy nie 
mogli przyjść na aulę. 
Pacjenci Poradni 
Chorób Metabolicznych 
mieli natomiast 
możliwość 
wyjątkowego 
zwiedzania Kopalni Soli 
w Wieliczce. W ramach 
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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)

tej działalności dla 
pacjentów 
sfinansowano 
kalendarze 
noworoczne, plany 
lekcji, naklejki 
„dzielnego pacjenta” 
oraz 
upominki/prezenty.

ochrona i promocja 
zdrowia

W ramach tej 
działalności Fundacja 
realizowała 
wydawnictwo biuletynu 
informacyjnego szpitala 
"Szpital Zdrowia" oraz 
utrzymanie i 
konserwację serwisu 
internetowego szpitala 
www.szpitalzdrowia.pl. 
Dzięki wydawaniu 
szpitalnego biuletynu 
oraz prowadzeniu 
serwisu internetowego 
szpitala, Fundacja 
realizuje funkcję 
informacyjną i 
promocyjną na temat 
działalności szpitala 
oraz fundacji. Strona 
szpitala oraz wydawany 
biuletyn jest ważnym i 
rzetelnym źródłem 
informacji o szpitalu, w 
tym o bieżących 
wydarzeniach, 
aktualnościach, 
ważnych komunikatach 
oraz umożliwia 
promocję sukcesów i 
osiągnieć szpitala. Ta 
forma działalności 
pomaga także w 
promocji akcji i 
projektów 
charytatywnych 
realizowanych przez 
Fundację.

58.19.z

Druk: MPiPS 6



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) 1,527,409.59 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,012,537.06 zł

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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

82.30.Z W ramach tej działalności Fundacja była 
organizatorem wydarzeń naukowych, w tym 
konferencji oraz kursów. W roku 2017 Fundacja 
zrealizowała następujące wydarzenia naukowe: 
"Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej", 
"Żywienie dziecka wczoraj i dziś", "I Konferencja 
dydaktyczna dla pielęgniarek pediatrycznych, 
neonatologicznych i położnych - Nowe 
wyzwania w opiece nad dzieckiem", 
"Krakowskie Spotkania Alergologów Dziecięcych 
z Pediatrami" oraz kursów USG dla lekarzy 
pediatrów. W wydarzeniach naukowych 
uczestniczyli zarówno pracownicy 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Krakowie oraz personel medyczny z innych 
placówek ochrony zdrowia. Wydarzenia 
naukowe zrealizowane przez Fundację w roku 
2017 kierowane były odpowiednio do lekarzy, 
pielęgniarek, dietetyków oraz studentów 
zawodów medycznych.

73.11.Z W ramach tej działalności gospodarczej 
Fundacja świadczyła usługi reklamowe na 
terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie dla podmiotów zewnętrznych 
prowadzących działalność komercyjną. Reklama 
wizualna obejmowała przede wszystkim 
ekspozycję plakatów reklamowych w tablicach 
OWZ (B1) zamieszczonych na stałe w szpitalnych 
korytarzach oraz banerów umieszczanych na 
szpitalnym ogrodzeniu. W ramach tej 
działalności Fundacja nie świadczyła usług 
reklamowych/promocyjnych dla podmiotów czy 
usług, których charakter prowadzonej 
działalności jest sprzeczny z działalnością 
Szpitala czy Fundacji.

Druk: MPiPS 7
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 514,872.20 zł

d) Przychody finansowe 0.33 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 525,998.24 zł

0.00 zł

220,407.79 zł

305,590.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 539,134.58 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 290,882.43 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 320,237.14 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

1 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla szpitala, remonty szpitalnych pomieszczeń. 259,520.32 zł

2 Projekty kierowane do pacjentów szpitala, ale nie związane bezpośrednio z leczeniem: wydarzenia 
okolicznościowe, druk naklejek dzielnego pacjenta, kalendarzy noworocznych z ilustracjami 
pacjentów, druk planów lekcji dla pacjentów szpitala oraz zakup upominków/prezentów.

15,033.63 zł

3 Wydawnictwo biuletynu informacyjnego szpitala "Szpital Zdrowia" oraz utrzymanie i konserwacja 
serwisu internetowego szpitala www.szpitalzdrowia.pl.

6,937.20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 462,276.77 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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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 -291,057.63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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: 1,694,075.07 zł 320,237.14 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

1,303,594.69 zł 320,237.14 zł

0.00 zł 0.00 zł

322,861.73 zł

0.00 zł

67,618.65 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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.)

własność

1 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla szpitala, remonty szpitalnych pomieszczeń. 259,520.32 zł

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

1,057.80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 192,010.47 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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

60.0 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

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 199,501.48 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 199,501.48 zł

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

88,335.65 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 88,335.65 zł

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

111,165.83 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)

3,799.25 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)

16,625.12 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)

0.00 osób

w 
tym:

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

0.00 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

5,841.00 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

5,927.47 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

Maciej Kowalczyk - Prezes 
Zarządu, Bartłomiej Pawlak - 
Członek Zarządu / Skarbnik, 

12.6.2018 r.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Organizacji i Kontroli 1
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