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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina BOCHNIA

Powiat BOCHEŃSKI

Ulica UL. REGIS Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BOCHNIA Kod pocztowy 32-700 Poczta BOCHNIA Nr telefonu 511078971

Nr faksu E-mail biuro@auxilium-
fundacja.org.pl

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-02-06

2015-02-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12250322900000 6. Numer KRS 0000410419

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

Mirosław Cibor prezes TAK

Agata Staśto Tabor wiceprezes TAK

Małgorzata Kowalska 
Kucharska

wiceprezes 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

Marcin Gibała przewodniczący Rady TAK

Małgorzata Szymańska członek Rady TAK

Paulina Dzieżą Wnęk członek Rady TAK

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY "AUXILIUM"
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie poprzez:
a)  udzielania porad i pomocy osobom fizycznym oraz osobom prawnym i 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w 
zakresie realizacji celów Fundacji,
b)  organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i 
jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami 
Fundacji,
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 kulturalno-
rozrywkowych,
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

- w grudniu 2020 rozpoczęliśmy realizację akcji: „Serca dla podopiecznych Fundacji Auxilium”. Projekt zakładał 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. Cały rok 2021 to 
realizacja projektu, pozyskiwanie nowych miejsca dla serc i nowych dar-czyńców nakrętek.

- od grudnia 2020 rozpoczęliśmy organizację logistyczną akcji: „Serca dla podopiecznych Fundacji 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. Cały rok 
2021 to realizacja projektu, pozyskiwanie nowych miejsca dla serc i nowych darczyńców nakrętek.

- styczeń 2021 – drużyna programu „Jaka to melodia?”: Halina Frąckowiak, Marek Piekarczyk i Paweł Sztomp-ke wygrała finał, i 
przekazała kwotę 14 450,00 zł na konto naszej Fundacji. To już druga taka akcje we współ-pracy z naszym ambasadorem 
Markiem Piekarczykiem, we współpracy z TVP 1.

- czerwiec/sierpień 2021 – realizacja wyzwania zespołowego odLOTTOwa jazda. Zakończyliśmy realizację wy-zwania na 17 
miejscu (na 33 zespoły). Nasi zawodnicy przejechali dla nas łącznie 30429 kilometrów!

- czerwiec/sierpień 2021 – zrealizowano projekt „Artystycznie o Bochni” w ramach zadania „Kulturalna odno-wa”, dotowanego 
ze środków Gminy Miasta Bochnia.
5 czerwca – Budujemy bocheńskie nadszybie
3 lipca – tworzymy makietę Bochni
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24 lipca – Z Salvadore Dali tworzymy swoje sny
31 lipca – Bądź jak Picasso – z dystansem karykatury
21 sierpnia – Wystawa Performance Land Art

- czerwiec/wrzesień 2021 – realizacja projektu: Z tradycją ku nowoczesności, dziedzictwo Bochni Miasta Soli:
Zrealizowano wszystkie zaplanowane w ofercie zadania, przeprowadzono: 8 spotkań warsztatowych, 2 lekcje muzealne, 
wystawę:
8 lipca – lekcja muzealna w Muzeum Motyli Arthropoda
8 lipca – warsztat „Motyl inspiracją dla malarstwa na szkle”
15 lipca – warsztat „Wycinanka ludowa”
22 lipca – warsztat „Wiklinowe cuda”
29 lipca – warsztat „Słomiane ozdoby”
5 sierpnia – warsztat „Na drewnie malowane”
12 sierpnia – warsztat „Kwiaty polne, kłosy zbóż – tradycyjny bukiet zielny”
19 sierpnia – lekcja muzealna w muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni
19 sierpnia – warsztat „Bocheńskie naczynia gliniane”
26 sierpnia – warsztat „Solna rzeźba”
14 września – wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów
Podczas wszystkich wydarzeń angażowano uczestników do realizacji programowo zaplanowanych działań, na wstępie 
zapoznając ich z dziedzictwem Bochni w danym temacie.
Uczestnicy mieli możliwość korzystania z przygotowanych materiałów plastycznych oraz innych materiałów, które mogli 
wykorzystywać bez limitu. Pracownia przygotowana każdorazowo do celu przeprowadzenia działań, wyposażana była we 
wszystkie niezbędne do prowadzenia warsztatów przybory, materiały oraz narzędzia. Panie prowadzące zajęcia czuwały nad 
tym, by uczestnicy w każdym wieku i z każdą sprawnością mogli poradzić sobie z pracą z materiałami. Stosowano wiele metod, 
które ułatwiały i urozmaicały pracę, w taki sposób, by powsta-wały dzieła satysfakcjonujące uczestników. Podczas wystawy 
wszystkie prace były podpisane, co miało wpływ na dodatkowe motywowanie uczestników do działania. Nagrodzono 
uczestników pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami od partnerów (bryłki soli, pocztówki z bukietami kwiatów – 
reprodukcjami prac lokalnej malarki). Zajęcia odbywały się w okresie wakacyjnym i każdorazowo poprzedzane były naborem 
uzupełniającym oraz przesłaniem do uczestników obszernej informacji o obowiązujących obostrzeniach, Donatorze, tematyce 
warszta-tów, udostępnianych materiałach plastycznych. Każdorazowo po zajęciach przeprowadzano ankietę ewaluacyjną, dzięki 
której na bieżąco mieliśmy informację zwrotną o jakości organizowanych wydarzeń.

- 8 sierpnia 2021 – podczas wydarzenia „Tribute AC/DC” organizowanego w Chodenicach, przez Stowarzyszenie Jedziemy nad 
Rabę przeprowadzaliśmy zbiórkę publiczną, z której dochód przeznaczyliśmy na działalność statu-tową naszej Fundacji. Podczas 
bogatego w atrakcje muzyczne, plastyczne i sportowe wydarzenia nasi wolontariu-sze zebrali kwotę 15735,68 zł.

- 18/19 września 2021 - 24 H Charytatywny Bieg Górski – zakończyliśmy realizacje zadania, , zawodnicy byli niezwykle 
zaangażowani, wyniki:
1. Niepołomice Biegają – 231,019 km – 10268 m przewyższeń
2. Creative Swimrun – 228,728 km – 10166 m przewyższeń
3. Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy – 216,082 km – 9604 m przewyższeń
4. Werner Kenkel Sport Team – 204,809 km – 9098 m przewyższeń
5. Fundacja Auxilium – 197,572 km – 8784 m przewyższeń
6. Grupa Biegowa KKM Kaloryfer – 194,090 km – 8630 m przewyższeń
7. Drużyna Morsów – 184,835 km – 8220 m przewyższeń
8. Creative Running Ladies – 164,398 km – 7306 m przewyższeń
9. Love’Las – 128,197 km – 5684 m przewyższeń
10. Komenda Powiatowa Policji Wieliczka – 83,568 km – 3696 m przewyższeń
11. Kopalnia Soli Wieliczka – 75,868 km – 3346 m przewyższeń
12. Komenda Powiatowa Policji Brzesko – 54,786 km - 2392 m przewyższeń
Łączna liczba pokonanych kilometrów: 1963,952 km.
Łączna liczba przewyższeń: 87194 m!
W organizację wydarzenia zaangażowani byli wolontariusze i firmy z całej Małopolski. Podczas wydarzenia uda-ło nam się zebrać 
oszałamiającą kwotę 51380,00 zł, która została przeznaczona na cele statutowe Fundacji.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Miasta Bochnia, Powiat Bocheński, Urząd Marszałkow-ski Województwa 
Małopolskiego.

- 25 września 2021 – zorganizowaliśmy pokaz spektaklu „Wszystko płynie”, w reż. J. Opryńskiego, w ramach objazdu TEATR 
POLSKA, umożliwiając tym samym mieszkańcom Bochni uczestnictwo w wydarzeniu kultury wysokiej, w mieście, w którym nie 
ma teatru.
Całkowity przychód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na cele statutowe naszej Fundacji.
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 - 28 września 2021 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni miało miejsce spotkanie z Ma-teuszem Koprowskim 
i Zbigniewem Pikułą i promocję ich tomiku „Dwa waria(n)ty czyli limeryczno-epistolograficzna wymiana myśli między 
Mateuszem K. a Zbigniewem P.”
Zapraszamy do sali klubu Biblioteki przy ul. Mickiewicza 5.
W trakcie spotkania odbyła się licytacja promowanego tomiku, z której dochód przeznaczono na rehabilitację podopiecznych 
naszej fundacji.

29 września 2021 – w Restauracji Oranżeria miało miejsce spotkanie: In memoriam – ku pamięci Michaliny Pięchowej, podczas 
którego rodzina bocheńskiej autorki i plastyczki Michaliny Pięchowej zaprezentowała prace plastyczne oraz książki zmarłej pani 
profesor. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze. Projekt dotowany ze srodków Powiatu Bocheńskiego.

- 24 października 2021 - uczestniczyliśmy w organizowanej przez Creative Bochnia Biega Team Charytatywnej sztafecie „ASICS 
Day dla Fundacji Auxilium”. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Marcina Kusiaka – Creative Bochnia Biega Team. Dzięki 
wydarzeniu sportowemu i zbiórce publicznej prowadzonej w trakcie, nasze konto zasiliła kwota 10 000,00 zł.

- 19 listopada 2021 w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni miał miejsce koncert charytatyw-ny, który 
zorganizował i poprowadził Krzysztof Nieborak. Wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Mikluszowicach oraz goście 
specjalni: Duet Katarina & Franciszek Wieczorek i laureaci Krajowego Konkursu Gitary 2021. W trakcie koncertu odbyła się 
zbiórka, z której dochód został przeznaczony na cele statutowe naszej fundacji.  

- 8 grudnia 2021 – zrealizowaliśmy mikołajkowe warsztaty „Czysta Bochnia świątecznie udekorowana”.
Celem warsztatów było przedstawienie w artystyczny sposób makiety świątecznej Bochni, połączenie odnawia-nych źródeł, 
zwrócenie uwagi na ekologię i elementy świąteczne, łączenie ekologii i zabawy, szerzenie postaw ekologicznych i kulturowych 
wśród dzieci, wskazanie wykreowanych wyobraźnią dzieci możliwości jakie dają odnawialne źródła energii oraz zwrócenie uwagi 
na konieczność zachowania czystego powietrza w mieście. Umożliwimy dzieciom działania plastyczne i udział w tworzeniu 
wizerunku swojego miasta w miejscach rewita-lizowanych w ostatnich latach.
Uczestnicy z rzeczywistości i z wyobraźni tworzyli czyste bocheńskie miasto soli w świątecznej odsłonie.
Efekt kreatywnej pracy dzieci podziwialiśmy podczas mikrowystawy. Uczestnicy – dzieci w wieku od 4 do 12 lat otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i prezenty mikołajkowe. Warsztaty realizowane w ramach projektu: „Wdraża-nie programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE–IP MALOPOLSKA LIFE14 IPE/PL/021 
dofinansowany z programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Fundu-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- grudzień 2021 – to kolejny rok akcji mikołajkowych, w które się włączyliśmy. Mikołajki to taki czas, w któ-rym 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:
- 144 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bochni (wraz z Creative Bochnia Biega Team);
- pacjentów Szpitala Powiatowego w Bochni (wraz z ENCJO Bochnia);
- podopiecznych Małopolskiego Hospicjum Dla Dzieci w Krakowie;
- naszym podopiecznym

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 2021 pracowaliśmy 
intensywnie nad programem działań w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowaliśmy realizację projektów związanych z rozwojem 
instytucjonalnym i realizacją projektów edukacyjnych w wersji dostosowanej do aktualnie obowiązujących obostrzeń 
pandemicznych (małe grupy, spotkania online). Uczestniczyliśmy w szkoleniach i webinariach doskonalących nasze umiejętności. 
Zrealizowaliśmy projekty związane z dostosowaniem strony www oraz CRM do kontaktu z podopiecznymi, przygotowaliśmy 
dokumentację pod realizację zadań związanych z obchodami X-lecia Fundacji (na rok 2022 zaplanowano koncert jubileuszowy, 
otwarcie Gabinetu Rehabilitacji, wdrożenie nowych rozwiązań fundraisingowych).
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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)

nie dotyczy

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

400

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

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

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 
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.

94.99.z 177 746,69 zł

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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197 152,98 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 000,00 zł

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) 439 630,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 399 380,13 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 40 040,00 zł

d) przychody finansowe 210,59 zł

e) pozostałe przychody 0,06 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

1 94.99.z

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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

7 000,00 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 169 447,15 zł

2.4. Z innych źródeł 66 030,65 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 194 863,05 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 195 950,69 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

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.

195 950,69 zł

1 Albert B. - rehabilitacja 3 160,00 zł

2 Krzysztof B. - rehabilitacja 14 440,00 zł

3 Kornelia Dz. - rehabilitacja, porady lek. 3 685,00 zł

4 Fundacja - działalność misyjna, usługi administracyjne, zakup sprzętu do rehabilitacji, zakup usług 
rehabilitacyjnych

23 438,03 zł

5 Jakub J. - rehabilitacja 8 800,00 zł

6 Daria i Nadia J. - rehabilitacja, buty ortopedyczne, okulary korekcyjne 4 935,00 zł

7 Filip K. - rehabilitacja, porady lekarskie, wizyty, zakup leków, zakup środków ochrony osobistej, 
terapia krzyżowo czaszkowa, terapia neurologiczna, terapia w komorze hiperbarycznej

17 435,72 zł

8 Alicja i Hanna Ł. - rehabilitacja 5 800,00 zł

9 Klaudia M. - zakup opatrunków, zakup leków, konsultacje rehabilitacyjne 1 868,79 zł

10 Dawid M. - rehabilitacja, terapia w wodzie, leki, dojazdy 6 241,11 zł

11 Hanna N. - zakup leków, zakup materiałów opatrunkowych, zakup pasków do pomiarów 11 754,71 zł

12 Amelia N. - zakup leków, terapia, wizyty, konsultacje, porady 6 346,49 zł

13 Dariusz P. - rehabilitacja, leki 2 950,60 zł

w 
tym:

0,00 zł

49 489,77 zł

49 150,00 zł

30 767,38 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)

40 040,00 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 112 250,89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 39 000,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 369 168,10 zł 195 950,69 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

287 129,24 zł 177 746,69 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 040,00 zł

0,00 zł

80 998,86 zł

0,00 zł 0,00 zł

14 Jan S. - usługi pedagogiczne, logopedyczne, zakup fotelika 5 929,00 zł

15 Liliana S. - turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, porady, wizyty 23 417,24 zł

16 Patryk S. - turnusy rehabilitacyjne 11 172,00 zł

17 Jakub S. - rehabilitacja 1 120,00 zł

18 Oliwią Ś. - rehabilitacja, badania genetyczne rodzinne, pediatra, leki, wizyty, porady, konsultacje 15 409,00 zł

19 Tadeusz T. - rehabilitacja, terapia, konsultacje, wizyty, materiały do rehabilitacji 17 408,00 zł

20 Marcin T. - rehabilitacja 8 480,00 zł

18 204,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 39 000,00 zł

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

119 307,72 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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

6 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)

40 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

40 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7 238,70 zł

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

7 238,70 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

7 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

7 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 7 238,70 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 7 238,70 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-26 11



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)

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

1 Artystycznie o Bochni-cykl 
mikroeventow i wystawa

organizacja warsztatów 
plastycznych na 
rewitalizowanych terenach 
miasta Bochnia

Gmina Miasto Bochnia 4 500,00 zł

2 Dotacja na działania 
związane z fundraisingiem

organizacja działań 
fundraisingowych

Fundacji Akademia Organizacji 
Obywatelskich

9 000,00 zł

3 Z tradycją ku nowoczesności, 
dziedzictwo Bochni, Miasta 
Soli – dotacja z Narodowego 
Centrum Kultury – ETNO 
POLSKA 2021

organizacja warsztatów 
wakacyjnych dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów

Narodowe Centrum Kultury 27 000,00 zł

4 Charytatywny Bieg Górski 
Bochnia 2021

organizacja sportowego 
wydarzenia, podczas którego 
prowadzono działania 
promujące działalność fundacji

Gmina Miasto Bochnia
POwiat Bocheński
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

12 500,00 zł

5 Zimowy Koncert 
Charytatywny

organizacja koncertu Fundacja PZU 19 800,00 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mirosław Cibor 
Agata Staśto Tabor

Małgorzata Kowalska Kucharska
Data wypełnienia sprawozdania

6 In memoriam – ku pamięci 
Michaliny Pięchowej

organizacja wieczoru 
wspomnień o Michalinie 
Pięchowej

Powiat Bocheński 2 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiat Bocheński 1

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

2022-07-26
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