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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina TOMASZÓW LUBELSKI

Powiat TOMASZOWSKI

Ulica ZAMOJSKA Nr domu 42A Nr lokalu 

Miejscowość TOMASZÓW 
LUBELSKI

Kod pocztowy 22-600 Poczta TOMASZÓW LUBELSKI Nr telefonu 668897229

Nr faksu E-mail fundacja@parasolroztocza.pl Strona www www.parasolroztocza.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-07-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36088847500000 6. Numer KRS 0000545849

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

WIOLETTA ELŻBIETA 
KOZYRA

PREZES TAK

AGNIESZKA KUNA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANDRZEJ ŚMIAŁKO CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ROMAN RAK PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

AGNIESZKA HARBUZ CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

PAWEŁ KUSIAK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "PARASOL ROZTOCZA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) Podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z 
obszarów wiejskich, miejsko wiejskich i małych miast. W szczególności 
wspieranie młodzieży utalentowanej w kierunkach ścisłych jak 
matematyka i fizyka;
b)Działalność wspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim 
i wyższym;
c) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
d) Ochrona i promocja zdrowia poprzez niesienie pomocy osobom 
oczekującym na trudne lub drogie zabiegi medyczne; działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych, niwelowanie barier w dostępie do leków, 
finansowanie badań lekarskich;
e)Niesienie pomocy emerytom, rencistom, dzieciom, młodzieży, osobom 
niepełnosprawnym, rodzinom lub osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
g) Reintegracja zawodowa i społeczna – głównym celem reintegracji 
zawodowej jest nabycie przez uczestników między innymi umiejętności 
zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
h) Działalność charytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, 
zbiórek pieniędzy;
i) Pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
j) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego, ich związkami oraz przedsiębiorcami;
k) Działalność polegająca na wspieraniu aktywnego trybu życia poprzez 
upowszechnienie turystyki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu – 
w tym organizacje rajdów, wycieczek;
l) Pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację celów 
Fundacji;
m) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w realizacji celów 
Fundacji’;
n) Odkrywanie i wspomaganie zespołów artystycznych kultywujących 
lokalny folklor;
o) Rozwój i popularyzacja sportu;
p) Kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla 
potrzeb rynków pracy w naszym kraju i zagranicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO 2



• ORGANIZACJA SPOTKAŃ W FORMIE MIEDZY INNYMI WARSZTATÓW, 
SZKOLEN, KURSÓW, SEMINARIÓW, WYKŁADÓW ZWIAZANYCH Z 
REALIZACJĄ CELÓW FUNDACJI
• ORGANIZOWANIE PIKNIKÓW, RAJDÓW, KONCERTÓW, WYSTAW
• PROGRAMY STYPENDIALNE DLA MŁODZIEŻY
• ORGANIZACJA, DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ DLA OSÓB 
PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE BĄDŹ PRZESZKALAJACYCH 
SIĘ
• DOFINANSOWANIE LECZENIA I REHABILITACJI, W TYM ZAKUP LEKÓW
• DOFINANSOWANIE, A TAKZE FUNDOWANIE ZAKUPU SPRZETU 
REHABILITACYJNEGO
• DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA RZECZ OSÓB 
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
• ORGANIZACJA SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH
• PROWADZENIE PROGRAMÓW WSPARCIA FINANSOWEGO JAKO DOPŁAT 
DO KREDYTÓW ORAZ UDZIELANIE DOTACJI
• ZAKUP ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI, OPAŁU ORAZ UDZIELANIE POMOCY 
RZECZOWEJ OSOBOM ZNAJDUJACYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
• DOFINANSOWANIE ZAKUPU KSIĄŻEK, KOMPUTERÓW, POMOCY 
NAUKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
• WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI I INSTYTUCJAMI 
ADMINISTRACJIPUBLICZNEJ, POZARZĄDOWEJ, OSOBAMI PRYWATNYMI, 
PRZEDSIEBIORCAMI
• ORGANIZOWANIE I UDZIAŁ W FINANSOWANIU CZASU WOLNEGO DZIECI, 
MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH
• WSPIERANIE ORAZ PROMOCJA TURYSTYKI POPRZEZ ORGANIZOWANIE 
WYCIECZEK PIESZYCH, RAJDÓW ROWEROWYCH
• PRZEPROWADZENIE I SFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z 
PRZYGOTOWANIEM I WYDANIEM MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH, 
SZKOLENIOWYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOSCI FUNDACJI
• UPOWSZECHNIANIE INSTYTUCJI WOLONTARIATU POPRZEZ SZKOLENIA 
DLA WOLONTARIUSZY ORAZ ZACHĘCANIE DO CZYNNEGO UDZIAŁU W 
AKCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJE
• PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NIEODPŁATNEJ NA RZECZ OSÓB 
BĘDACYCH W TRUDNEJ SYTUACJI
• WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI DZIAŁAJACYMI W 
ZAKRESIE OBJETYM CELEM FUNDACJI
• NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z ORGANIZACJAMI 
MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE CELÓW FUNDACJI
• POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE 
DZIAŁALNOSCI OKRESLONEJ W STATUCIE
• SPOTKANIA CHARYTATYWNE MIEDZY INNYMI Z PRZEDSTAWICIELAMI 
LOKALNEGO ŚWIATA PRZEDSIĘBIORCÓW, NAUKI, KULTURY I MEDYCYNY
• PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ ZBIEŻNYCH Z CELAMI STATUTOWYMI 
FUNDACJI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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• Wspomaganie szkolnictwa zawodowego  
Zrealizowano projekt „Trampolina sukcesu” w ramach programu Miro innowacje makro korzyści, odbyły się dni otwarte firmy 
Roztocze dla szkół gimnazjalnych, wyjazd na targi branżowe do Poznania, wypłacono stypendia za drugie półrocze 2017/2018. 
Źródłem finansowania tych działań była dotacja. W listopadzie 2018 wypłacono pierwsze transze stypendiów w roku szkolnym 
2018/2019 dla najlepszych uczniów w poszczególnych klasach branżowych oraz zrealizowano nowy program stypendialny 
„Dobry start” polegający na zwrocie kosztów dojazdu dla uczniów klas pierwszych z sąsiednich miejscowości.

• Ochrona i promocja zdrowia: dzieci 
Opłacono leczenie, artykuły medyczne i rehabilitację chorych dzieci pracowników firm Roztocze i WSK. Przyznano darowizny 
celowe na leczenie dzieci pracowników Roztocze z zachowaniem anonimowości. Współfinansowano Dzień Dawcy Szpiku. 
Zakupiono specjalistyczne łóżko na odział dziecięcy w szpitalu, materac przeciwodleżynowy, leki i artykuły medyczne dla chłopca 
z Lubyczy Królewskiej.

• Ochrona i promocja zdrowia:  dorosłych 
Przeprowadzono badania profilaktyczne dla pracowników firm Roztocze i WSK „Oceń wiek serca”. Przebadano osoby dorosłe 
pod kątem ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia, wykonano badanie mierzenia ciśnienia krwi, cholesterolu oraz 
cukru, wydarzenie zakończyło się spotkaniem z lekarzem w formie prelekcji oraz możliwością skorzystania z indywidualnych 
konsultacji.  Zrealizowano grant pracowniczy na rzecz kobiety chorej na nowotwór piersi, polegający na zakupie protezy 
wypoczynkowej, gorsetu a także leków i artykułów medycznych.

• Ochrona i promocja zdrowia: leczenie i rehabilitacja stałych podopiecznych indywidualnych
Fundacja posiada grono stałych podopiecznych, na rzecz których organizowane są zbiórki niepubliczne oraz publiczne, a także 
prowadzona jest zbiórka 1% podatku wśród podatników  podatku dochodowego od osób fizycznych. Grono podopiecznych 
powiększa się. Na ich leczenie i rehabilitację przekazywane są środki przez osoby indywidualne lub ze środków 1% podatku od 
osób fizycznych. W ramach dysponowanych środków wypłacana jest refundacja na podstawie faktur, rachunków, dotyczących 
leczenia i rehabilitacji, schorzeń i chorób wykazanych przez podopiecznych we wnioskach. Rodzaj pomocy jest dostosowany do 
potrzeb podopiecznych, wielu z nich posiada rachunki otwarte w aptekach. Każdy z podopiecznych posiada indywidualne 
potrzeby.

• Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans
Podjęto szereg działań polegających na pomocy osobom potrzebującym, wiele działań zostało zainicjowanych przez 
wolontariuszy. Zrealizowano 7 grantów pracowniczych dotyczących pomocy pogorzelcom z okolic Zamościa; pomocy w 
urządzeniu pokoju dla dziewczynki niepełnosprawnej, kompleksowa pomoc dla dzieci z Wożuczyna w tym stypendium; pomocy 
rzeczowej dla starszej, schorowanej kobiety samotnie wychowującej córkę w Małoniżu;  zakup węgla na zimę dla samotnej 
matki wychowującej trójkę dzieci oraz pomocy w zainstalowaniu prądu dla starszego mężczyzny żyjącego w złych warunkach 
sanitarnych. Podjęto również szereg innych działań wyrównujących szanse osób w znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. Dofinansowano kolonię dla dzieci z ubogich rodzin. Przekazano artykuły szkolne do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego oraz dla potrzebującej rodziny z Wożuczyna. Przekazano paczki świąteczne dla rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej – rodziny zostały wskazane przez wolontariuszy. Opłacono adopcję na odległość dwójki dzieci na 
Madagaskarze.

• Wspieranie aktywnego trybu życia  
Realizacja tego celu statutowego odbyła się poprzez realizację grantu pracowniczego polegającego na rekonstrukcji bitwy pod 
Czermnem; grantu przeznaczonego na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci, współfinansowanie spotkania emerytów 
oraz zrealizowanie corocznego rajdu rowerowego.

• Rozwój i popularyzacja sportu
Przyznano stypendium sportowe dla dwóch osób. Wolontariusze zrealizowali grant  Bieg Mikołajkowy w Parku Miejskim na rzecz 
schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Lubelskim.

• Odkrywanie i popularyzacja zespołów artystycznych
Przekazano darowiznę na rzecz zespołu Tarna-VOX z Tarnawatki

• Pozyskiwanie wolontariuszy
Realizacja projektu grupy nieformalnej „Klub wolontariatu”

• Podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieży
Wypłacono darowiznę na rzecz Szkoły w Justynówce, oraz stypendium dla ucznia z Ukrainy.

Druk: NIW-CRSO 4



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

350

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

-Organizowanie spotkań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej (bezpłatne konsultacje z lekarzami, 
badania lekarskie).
- Dofinansowanie do zakupu leków, sprzętu 
medycznego, finansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, pokrywanie kosztów około 
medycznych związanych z leczeniem i 
rehabilitacją podopiecznych Fundacji. 
Podopieczni zgodnie z celem wskazanym we 
wniosku  otrzymują refundację bądź mają 
opłaacane faktury za leczenie, leki, rehabilitację, 
wizyty u lekarza oraz inne niezbędne wydatki do 
przywrócenia lub utrzymania sprawności

96.09.Z 9 613,91 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Realizacja projektu „Trampolina sukcesu” w 
ramach programu Miro innowacje makro 
korzyści, odbyły się dni otwarte firmy Roztocze 
dla szkół gimnazjalnych, wyjazd na targi 
branżowe do Poznania, wypłacono stypendia za 
drugie półrocze 2017/2018. Źródłem 
finansowania tych działań była dotacja. W 
listopadzie 2018 wypłacono pierwsze transze 
stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów w poszczególnych klasach 
branżowych oraz zrealizowano nowy program 
stypendialny „Dobry start” polegający na 
zwrocie kosztów dojazdu dla uczniów klas 
pierwszych z sąsiednich miejscowości.

96.09.Z 0,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Podjęto szereg działań polegających na pomocy 
znajdującym się w trundej sytuacji życiowej. 
Udielano pomocy pogorzelcom, pomoc 
emerytom, rencistom, i rodzinom zmagającym 
się z problemami finansowymi. Działania 
wyrównujące szanse osób w znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
Przekazywanie  artykułów szkolnych do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
przygotowywanie paczek świątecznych, 
opłacanie adopcji na odległość. Wiele 
wolontariuszy podjęło indywidualne działania na 
rzecz osób potrzebujących w ich okolicy - osoby 
starsze, samotne matki z dziećmi. Działania 
polegające na pomocy doraźnej, rzeczowej, 
pierwszej potrzeby.

96.09.Z 0,00 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 288 013,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 287 295,39 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 718,54 zł

e) pozostałe przychody 0,06 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 196 477,74 zł

2.4. Z innych źródeł 46 144,25 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 879,78 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45 392,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

164 424,00 zł

19 327,00 zł

12 726,74 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 91 121,55 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 196 173,84 zł 9 613,91 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

196 173,84 zł 9 613,91 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 KOSZTY ZWIĄZANE Z LECZENIEM I REHABILITACJĄ PODOPIECZNYCH, ZAKUPEM LEKÓW I SPRZĘTU 
MEDYCZNEGO

5 149,53 zł

2 OGÓLNE CELE STATUTOWE (LECZENIE I REHABILITACJA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LEKÓW 
DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI)

5 730,25 zł

1 Łukasz D 850,82 zł

2 Kamila K 3 917,20 zł

3 Lena N 293,98 zł

4 Miłosz N 87,53 zł

0,00 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 0,00 zł

1 265,87 zł

Druk: NIW-CRSO 8



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)

1 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)

0,50 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

15 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 222,83 zł

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

8 222,83 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)  

1 370,47 zł

2 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) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8 222,83 zł

8 222,83 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 222,83 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Fundacja w okresie 6 miesięcy zatrudniała pracownika na 
pół etatu.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 558,55 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wioletta Kozyra
Agnieszka Kuna
Andrzej Śmiałko

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-12
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