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Data zamieszczenia sprawozdania

2021-06-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY
"AUXILIUM"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

POLSKA

Województwo

Gmina BOCHNIA

Ulica UL. REGIS

Nr domu 2

Nr lokalu

Miejscowość BOCHNIA

Kod pocztowy 32-700

Poczta BOCHNIA

Nr telefonu 511078971

Nr faksu

E-mail biuro@auxiliumfundacja.org.pl
2012-02-06

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2015-02-02

12250322900000

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

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

Powiat BOCHEŃSKI

Strona www http://auxilium-fundacja.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

5. Numer REGON

MAŁOPOLSKIE

6. Numer KRS

0000410419

Imię i nazwisko

Funkcja

Mirosław Cibor

Prezes

TAK

Małgorzata Kowalska
Kucharska

wice prezes

TAK

Agata Staśto Tabor

wice prezes

TAK

Imię i nazwisko

Funkcja

Marcin Gibała

przewodniczący Rady
Fundacji

TAK

Małgorzata Szymańska

członek Rady Fundacji

TAK

Paulina Wnęk Dzieża

członek Rady Fundacji

TAK
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Fundacji Pomocy Osobom nie[ełnosprawnym oraz
Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM (ul. Regis 2, 32-700 Bochnia) jest:
1. promowanie profilaktyki zdrowia i urody wszystkich osób,
2. aktywizowanie ludzi niepełnosprawnych, zdrowych oraz dzieci i
młodzieży, na rzecz profilaktyki zdrowia i urody,
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie
rehabilitacji,
4. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i
popularnonaukowej dotyczącej celów statutowych.

Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie poprzez:
a) udzielania porad i pomocy osobom fizycznym oraz osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji zakresie realizacji celów Fundacji,
b) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami
Fundacji,
podstawie statutu organizacji)
c) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami,
a nawet osobami fizycznymi, w zakresie objętym celem Fundacji,
d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności,
zwyrodnień oraz zaburzeń spowodowanych brakiem profilaktyki zdrowia i
urody,
e) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i
rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami wzroku,
f) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i
rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami ruchu,
g) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych w
zakresie profilaktyki zdrowia i urody oraz rehabilitacji.
h) organizowania kursów, sympozjów i seminariów naukowych oraz
popularnonaukowych poświęconych problemom życia codziennego,
i) organizowania koncertów muzycznych, eventów kulturalnorozrywkowych,
j) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, chorych, w
trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci i młodzieży,
k) fundowania stypendiów umożliwiających naukę i doszkalanie.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM podejmuje działania mające na celu
wsparcie podopiecznych fundacji w zakresie leczenia, rehabilitacji, operacji, pomocy w likwidacji barier architektonicznych,
opłacanie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych. Aby
zebrać środki na wyżej wymienione działania fundacja organizuje, współorganizuje bądź uczestniczy w wydarzeniach z zakresu
kultury, rozrywki, sportu, edukacji, podczas których przeprowadza zbiórki publiczne, z których środki przeznaczane są na
realizację celów statutowych. W roku 2020 fundacja realizowała następujące zadania (ze względu na pandemię wiele zadań
zmuszeni byliśmy odwołać):
- 4 lutego 2020 - ogłosiliśmy organizację VI edycji Biegu Charytatywnego o Pierścień Św. Kingi, złożyliśmy wniosek o dotację
wydarzenia i otrzymaliśmy dofinansowanie. Niestety marcowe ogłoszenie pandemii spowodowało konieczność rezygnacji z
organizacji wydarzenia i zwrot 100% dotacji do Urzędu Miasta.
- 12 marca 2020 – przeszliśmy na pracę zdalną, by chronić naszych podopiecznych i ich rodzi-ny, usprawniliśmy zdalną obsługę
podopiecznych;
- 27 marca 2020 – W związku z informacją o niedostatecznym wyposażeniu Szpitala Powiatowe-go w Bochni w środki ochrony
osobistej przeciwko Covid-19, zorganizowaliśmy akcję wsparcia Szpitala Powiatowego w Bochni i przekazaliśmy środki ochrony
osobistej:
- 2000 jednorazowych rękawiczek
- 2000 ochraniaczy na buty
- 100 fartuchów jednorazowych
- 300 gazików do dezynfekcji
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- 20 butelek preparatów odkażających
- kapcie i zestawy myjące dla pacjentów
- 12 kwietnia 2020 – W związku z informacją o niedostatecznym wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Bochni oraz o
powstaniu w budynku ogniska zarażeń, wspólnie z Creative Bochnia Biega Team zorganizowaliśmy zbiórkę i przekazanie
artykułów ochrony do DPS w Bochni:
• chusteczki nawilżone - 100 paczek
• ręczniki papierowe XXL - 21 rolek
• ręczniki frotte - 100 sztuk
• prześcieradła bawełniane, wzmocnione, nieprzemakalne - 120 sztuk
• ochraniacze na buty - 2000 sztuk
• gaziki nasączone alkoholem - 400 sztuk
• maseczki wielorazowe - 120 sztuk
• chemia: szampony, płyny do kąpieli, żele, pasty do zębów, szczoteczki, żele do dezyn-fekcji, ciapy, itp.
• przyłbice – 40 sztuk
- 13 września 2020 - uczestniczyliśmy w organizowanej przez Creative Bochnia Biega Team Cha-rytatywnej sztafecie „ASICS Day
dla Fundacji Auxilium”. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Marcina Kusiaka – Creative Bochnia Biega Team. Dzięki wydarzeniu
sportowemu i zbiórce pu-blicznej prowadzonej w trakcie, nasze konto zasiliła kwota 8073,50. Wydarzenie prowadzone było z
zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących w trakcie pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
- 28 września 2020 – z inicjatywy stale wspierającego nas Szczepana Brzeskiego rozpoczął się bieg - 500 km Głównym Szlakiem
Beskidzkim w 7 dni - dla Filipa Tabora. Wydarzenie zaanga-żowało wielu darczyńców i w konsekwencji zasiliło subkonto Filipa
kwotą 20 000,00 zł.
- 3 grudnia 2020 - Fundacja AUXILIUM we współpracy z MCDN Ośrodek w Tarnowie organi-zowała Katechetyczne Seminarium
On Line „Katecheza Sakramentalna Dzieci z Niepełnospraw-nością Intelektualną”. Adresatami seminarium byli katecheci i inne
osoby pracujące z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako edukator i ekspert w tej dziedzinie wystąpił ks. Rafał Łukasik, który jest Moderatorem Katechezy Specjalnej w Diecezji Tarnowskiej. Do udziału
w tej formie szkolenia zgłosiło się 104 osoby wśród nich kate-checi świeccy, kapłani, siostry zakonne i inne osoby
zainteresowane.
- Grudzień 2020 – to kolejny rok akcji mikołajkowych, w które się włączyliśmy. Mikołajki to taki czas, w którym co roku
przyłączamy się do różnego rodzaju Akcji Mikołajkowych, by w tym malutkim stopniu pokazać, że istnieją na świecie dobrzy
ludzie – nasi Darczyńcy, dzięki którym możemy wspierać potrzebujących. Dzięki wsparciu od naszych Darczyńców mogliśmy
przekazać dary do mikołajkowych paczek dla:
- 150 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bochni (wraz z Creative Bochnia Biega Te-am);
- pacjentów Szpitala Powiatowego w Bochni (za pośrednictwem Ladies Team);
- podopiecznych Małopolskiego Hospicjum Dla Dzieci w Krakowie.

- Grudzień 2020 – rozpoczęliśmy organizację logistyczną akcji: „Serca dla podopiecznych Fun-dacji Auxilium”. Projekt zakłada
pozyskanie Darczyńców 10 serc – pojemników na nakrętki, wyprodukowanie 10 serc, ustawienie ich w różnych lokalizacjach.
Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nakrętek przekażemy na działalność statutową fundacji - wesprą osoby potrzebujące.
UWAGA: W związku z ogłoszoną pandemią, prace i plany organizacyjne fundacji zostały w znacznym stopniu ograniczone lub
całkiem odwołane.
Niestety, wydarzenia organizowane przez fundację, na stałe wpisane do kalendarza wydarzeń, nie mogły się odbyć. Nie
organizowaliśmy wydarzeń, ze względu na obostrzenia jakie panowały.
Fundacja w związku z tym skupiła się na włączaniu się w akcje pomocowe dla potrzebujących, działalność statutową, związaną z
obsługą podopiecznych, działalność związaną z wzmocnieniem instytucjonalnym fundacji. W roku 2020 pracowaliśmy
intensywnie nad programem działań w roku 2021. Na rok 2021 zaplanowaliśmy realizację projektów związanych z rozwojem
instytucjonalnym i realizacją projektów edukacyjnych w wersji dostosowanej do aktualnie obowiązujących obostrzeń
pandemicznych (małe grupy, spotkania online).
W roku 2020 nie realizowano projektów dotowanych ze środków Gminy Miasta Bochnia i ze środków Powiatu Bocheńskiego.
1 % za rok 2020 - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM z siedzibą przy ul. Regis 2
w Bochni jest wpisana do Wykazu Organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych za rok 2020, sporządzonego zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)
W związku z powyższym przeprowadzaliśmy kampanie zachęcające do darowania 1% podatku dochodowego na rzecz naszych
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-03

3

podopiecznych.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

Osoby fizyczne

400

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

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
odbiorców innych, niż
wymienieni w pkt 2.1, na
rzecz których działała
organizacja

nie dotyczy

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp.

1

Sfera działalności pożytku
publicznego

działalność charytatywnej

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana pomoc najbardziej potrzebującym osobom z
terenu Bochni i okolic, opłacanie rehabilitacji
podopiecznych, organizowanie doraźnej pomocy
lekarskiej, organizowanie wydarzeń podczas
94.99.z
których przeprowadzano zbiórki od osób
uczestniczących w tych wydarzeniach, pomoc
przy rehabilitacji, opłacanie turnusów
rehabilitacyjnych, zakup niezbędnych leków,
opłacenie porad i konsultacji lekarskich, wizyt w
szpitalach, transportu do szpitali.

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

205 307,13 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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
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Sfera działalności pożytku
publicznego

Lp.

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Lp.

Numer Kodu (PKD)

1

94.99.z

Przedmiot i opis działalności
Organizowanie różnego rodzaju koncertów zespołów muzycznych, występów kabaretowych,
estradowych, konkursów dla dzieci i młodzieży, wystaw, wernisaży, eventów sportowo
rekreacyjnych w kraju, biegów dla amatorów. Każda działalność z wyżej wymienionych jest
działalnością statutową, wszystkie przychody z działalności statutowej przeznaczone są na
realizację podstawowych celów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom
i Młodzieży AUXILIUM – pomoc podopiecznym Fundacji. Eventy organizowane są na terenie
kraju.

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)
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) przychody z działalności gospodarczej

306 182,19 zł
290 830,30 zł
0,00 zł
8 590,00 zł

d) przychody finansowe

384,89 zł

e) pozostałe przychody

6 377,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

201 392,41 zł
0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

98 027,89 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

82 724,39 zł

c) z darowizn od osób prawnych

3 000,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

3 713,50 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

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

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej
2.4. Z innych źródeł

8 590,00 zł
6 761,89 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

198 777,78 zł

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

205 307,14 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
1 Pomoc najbardziej potrzebującym osobom z terenu Bochni i okolic, opłacanie rehabilitacji
podopiecznych, organizowanie doraźnej pomocy lekarskiej, organizowanie wydarzeń podczas
których przeprowadzano zbiórki od osób uczestniczących w tych wydarzeniach, pomoc przy
rehabilitacji, opłacanie turnusów rehabilitacyjnych, zakup niezbędnych leków, opłacenie porad i
konsultacji lekarskich, wizyt w szpitalach, transportu do szpitali.

205 307,14 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 poniosła najwyższe koszty ze środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów
1 Ala i Hania Ł. - zakup wózków inwalidzkich, zakup urządzeń multifunkcyjnych, opłacenie
rehabilitacji całorocznej, opłacenie leków i wizyt lekarskich

42 994,87 zł

2 Albert B. - opłacenie rehabilitacji

1 040,00 zł

3 Amelia N. - opłacenie wizyt u lekarzy specjalistów, zakup leków

2 496,40 zł

4 Daniel S. - opłacenie zakupu pionizatora statycznie dynamicznego

5 764,00 zł

5 Daria i Nadia J. - opłacenie zakupu butów ortopedycznych i okularów korekcyjnych

2 900,00 zł

6 Dariusz P. - opłacenie całorocznej rehabilitacji oraz zakupu leków

3 815,85 zł

7 Dawid M. - opłacenie całorocznej rehabilitacji, zakup peruki, opłacenie wizyt u lekarzy
specjalistów, zakup leków, rozliczenie paliwa na dojazdy do specjalistów

6 611,50 zł

8 Filip K. - opłacenie rehabilitacji, opłacenie zakupu leków, opłacenie wizyt u lekarzy specjalistów,
opłacenie badań specjalistycznych

8 505,60 zł

9 Filip T. - opłacenie zakupu koncentratora tlenu, opłacenie turnusu intensywnej rehabilitacji,
opłacenie zakupu leków, opłacenie wizyt u lekarzy specjalistów

8 395,97 zł

10 Grzegorz M. - opłacenie rehabilitacji, opłacenie zakupu leków

6 569,01 zł

11 Hania N. - opłacenie zakupu leków, opłacenie zakupu artykułów do prowadzenia badań

6 630,16 zł

12 Jakub J. - opłacenie całorocznej rehabilitacji
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-03
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13 Jakub S. - opłacenie rehabilitacji

4 880,00 zł

14 Jaś S. - opłacenie zakupu fotelika samochodowego

893,00 zł

15 Kornelią Dz. - opłacono wizyty u lekarzy specjalistów oraz rehabilitację

1 550,00 zł

16 Krzysztof B. - opłacono całoroczną rehabilitację w ośrodku AKSON

27 450,00 zł

17 Krzysztof I. - opłacono intensywny turnus rehabilitacyjny oraz paliwo na dojazd do miejsca turnusu
18 Liliana S. - opłacono turnusy rehabilitacyjne, leki, wizyty u lekarzy specjalistów

8 480,66 zł
16 530,03 zł

19 Marcin T. - opłacono całoroczną rehabilitację

7 600,00 zł

20 Oliwią Ś. - opłacono rehabilitację

960,00 zł

21 Patryk S. - opłacono turnus w specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnym

3 135,00 zł

22 Sara W. - opłacono rehabilitację, zakup leków, artykułów ochrony osobistej

615,00 zł

23 Tadzio T. - opłacono wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitację, zakup leków, zakup artykułów
edukacyjnych, materaca rehabilitacyjnego, maty rehabilitacyjnej, drabinki gimnastycznej, paliwa
na dojazdy do lekarzy specjalistów, rehabilitantów, logopedów

22 069,82 zł

24 Wsparcie działalności misyjnej Fundacji - opłacenie rehabilitacji osób potrzebujących, zakup
artykułów związanych z realizacją zbiórek doposażających Szpital Powiatowy w Bochni oraz Dom
Pomocy Społecznej w Bochni, zakup ulotek promujących kampanię 1%.

4 960,27 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
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
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

346 539,87 zł

205 307,14 zł

274 063,99 zł

205 307,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

451,57 zł
11,56 zł
72 012,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

541,20 zł

541,20 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
5.3. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych

8 138,43 zł

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
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 od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień, jakich:
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.
własność
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 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)

1.3. 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)

0,00 etatów

2 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
0 osób fizycznych
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-03
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0 osób prawnych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
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)

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:

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-03
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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)

w
tym:

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

0 osób

b) inne osoby

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)

w
tym:

0 osób

7 osób

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

7 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

- nagrody

0,00 zł

- premie

0,00 zł

- inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w
tym:

6 379,57 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

6 379,57 zł
6 051,00 zł
0,00 zł
6 051,00 zł
328,57 zł

0,00 zł

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)
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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

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

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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

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)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Przedmiot zamówienia
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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

Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

% udziałów
% udziału w ogólnej
lub akcji w
liczbie głosów
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

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

Mirosław Cibor - prezes fundacji
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