
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina NOWY TARG

Powiat NOWOTARSKI

Ulica UL. KRÓLOWEJ JADWIGI Nr domu 48 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY TARG Kod pocztowy 34-400 Poczta NOWY TARG Nr telefonu 602326659

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-02-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12113874000000 6. Numer KRS 0000345171

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

Aneta Markus Prezes Zarządu TAK

Anna Zgierska Członek Zarządu TAK

Aneta Mróz Molitorys Członek Zarządu TAK

Urszula Sięka 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)

FUNDACJA IM. ADAMA WORWY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest pomoc ludziom cierpiącym, oraz ich bliskim, którzy 
zmagają się z przewlekłą, ciężką lub nieuleczalną chorobą, łagodzenie ich 
cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych oraz edukacja 
społeczeństwa w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W roku sprawozdawczym 2018  Fundacja im. Adama Worwy realizowała 
zadania statutowe poprzez: 
    • bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,  
    • opiekę duchową
    • bezpłatną opiekę rehabilitanta
    • pomoc w pozyskiwaniu środków na nierefundowane leczenie i 
rehabilitację
    • opiekę nad dziećmi z rodzin chorych

Wszystkie świadczenia mają charakter nieodpłatny.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Łapsa Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Mieczysław Kucharski Vice Przewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Czesława Worwa Członek Rady Fundacji, 
Fundator

TAK

Józefa Guziak Członek Rady Fundacji TAK

Lucjana Tobiasz Chodacka Członek Rady Fundacji TAK

Zbigniew Sięka Członek Rady Fundacji TAK

Adam Dunajczan Członek Rady Fundacji TAK

Łukasz Worwa Członek Rady Fundacji TAK

Jan Karlak Członek Rady Fundacji TAK

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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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

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Fundacja od 2010r  prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Odbiorcami sprzętu byli w 2018 roku głównie, 
choć nie tylko - pacjenci powiatu nowotarskiego.  
Do najczęściej wypożyczanego sprzętu należą:
    • łóżka rehabilitacyjne,
    • materace przeciwodleżynowe,
    • wózki inwalidzkie,
    • koncentratory tlenu,
    • balkoniki,
    • kule,
    • krzesła toaletowe
Na koniec 2018 roku w bezpłatnej wypożyczalni sprzętu Fundacja posiada m.in:   120łóżek rehabilitacyjnych,  39 materacy p/o 
zmiennociśnieniowe,  50  koncentratorów tlenu, 89  wózków inwalidzkich , 38 krzeseł toaletowych,  53 chodziki,  25 podpórek, 
4 podnośniki pacjenta, 4 podnośniki wannowe, 6 ssaków, 6 skuterów elektrycznych, 5 urządzeń MOTO Med Viva 2. 

W roku 2018 z bezpłatnej  wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczono:
85 osób wypożyczyło łóżka rehabilitacyjne (58 łóżek pozostaje w w wypożyczeniu z poprzednich lat);  56 wypożyczeń 
koncentratorów tlenu (23 koncentratory pozostają w wypożyczeniu z poprzednich  lat),  6 wypożyczeń materacy 
przeciwodleżynowych (23 materacy pozostaje w wypożyczeniu  w poprzednich latach) , 64 wypożyczeń wózków inwalidzkich (47
 wózki pozostają w wypożyczeniu z poprzednich lat);  43 wypożyczeń balkoników /podpórek (26 balkoników/ podpórek 
pozostaje w wypożyczeniu z poprzednich lat);  27 wypożyczeń krzeseł toaletowych  (18 krzeseł pozostaje w wypożyczeniu z 
poprzednich lat);  9 wypożyczeń krzeseł prysznicowych (3 krzesła pozostają w wypożyczeniu  z poprzednich lat), 7 wypożyczeń 
inhalatorów,  6 wypożyczeń ssaka medycznego, 3 osoby wypożyczyły skuter elektryczny..

Sprzęt jest głównie u chorych, mimo wciąż powiększanej oferty wypożyczalni wciąż zdarza się że na potrzebny sprzęt chorzy 
muszą czekać.

OPIEKA DUCHOWA.

W listopadzie  2018 roku Fundacja zaprosiła osoby osierocone na Mszę św za ich bliskich zmarłych. W roku 2018 pożegnaliśmy 
ponad 100 osób korzystających z pomocy Fundacji.
Były to głównie osoby korzystające z wypożyczalni sprzętu. 

REHABILITACJA

Od 2012 roku najciężej chorych w domach odwiedza rehabilitant. Pomaga on chorym uzyskać jak najlepszą możliwą sprawność. 

Bezpłatną rehabilitacją domową w roku 2018 zostało objętych  45 osób (23 osoby – mieszkańcy Nowego Targu, 22os – okolice 
Nowego Targu), u których rehabilitant spędził w sumie 967  godzin (314 wizyt). 

Dla wsparcia rehabilitacji chorym wypożyczane są urządzenia MotoMED Viva 2.  Dzięki urządzeniom MotoMED Viva 2 chory 
może przeprowadzić trening pasywny z użyciem siły silnika - podczas tego treningu ręce i nogi poruszane są przy pomocy siły 
silnika.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

500

0

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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH 
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I 
DOMOWEGO
Od 1 lutego 2010r Fundacja im. Adama Worwy 
prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego.
Na koniec 2018 roku w bezpłatnej wypożyczalni 
sprzętu Fundacja posiada m.in:   120łóżek 
rehabilitacyjnych,  39 materacy p/o 
zmiennociśnieniowe,  50  koncentratorów tlenu, 
89  wózków inwalidzkich , 38 krzeseł 
toaletowych,  53 chodziki,  25 podpórek, 
4 podnośniki pacjenta, 4 podnośniki wannowe, 6
 ssaków, 6 skuterów elektrycznych, 5 urządzeń 
MOTO Med Viva 2. 

W roku 2018 z bezpłatnej  wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego wypożyczono:
85 osób wypożyczyło łóżka rehabilitacyjne (58 
łóżek pozostaje w w wypożyczeniu z poprzednich 
lat);  56 wypożyczeń koncentratorów tlenu (23 
koncentratory pozostają w wypożyczeniu 
z poprzednich  lat),  6 wypożyczeń materacy 
przeciwodleżynowych (23 materacy pozostaje w 
wypożyczeniu  w poprzednich latach) , 64 
wypożyczeń wózków inwalidzkich (47 wózki 
pozostają w wypożyczeniu z poprzednich lat);  43
 wypożyczeń balkoników /podpórek (26 
balkoników/ podpórek pozostaje w 
wypożyczeniu z poprzednich lat);  27 
wypożyczeń krzeseł toaletowych  (18 krzeseł 
pozostaje w wypożyczeniu z poprzednich lat);  9 
wypożyczeń krzeseł prysznicowych (3 krzesła 
pozostają w wypożyczeniu  z poprzednich lat), 7 
wypożyczeń inhalatorów,  6 wypożyczeń ssaka 
medycznego, 3 osoby wypożyczyły skuter 
elektryczny.

77.29.Z 0,00 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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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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Od 2012 roku najciężej chorych odwiedza w 
domach rehabilitant. 
Bezpłatną rehabilitacją domową w roku 2018 
zostało objętych  45 osób (23 osoby – 
mieszkańcy Nowego Targu, 22os – okolice 
Nowego Targu), u których rehabilitant spędził w 
sumie 967  godzin (314 wizyt). 

Dla wsparcia rehabilitacji chorym wypożyczane 
są urządzenia MotoMED Viva 2.  Dzięki 
urządzeniom MotoMED Viva 2 chory może 
przeprowadzić trening pasywny z użyciem siły 
silnika - podczas tego treningu ręce i nogi 
poruszane są przy pomocy siły silnika. Pasywny 
trening jest przede wszystkim zalecany przy 
paraliżu spastycznym oraz przed rozpoczęciem 
fizjoterapii. Poprzez tego typu trening mięśnie 
kończyn górnych i dolnych rozluźniają się, a 
napięcie mięśniowe zmniejszy się i ureguluje. 
Może być przeprowadzony również trening 
aktywny z użyciem mocy silnika funkcji 
ServoTreten (wspomaganie pedałowania) - 
użytkownicy posiadający niewiele własnych sił 
ruchowych mogą z pomocą silnika sami 
prowadzić aktywny trening. Przy tym treningu 
pacjenci wykorzystują pozostałe im do dyspozycji 
siły, a dzięki mocy silnika i specjalnemu 
oprogramowaniu wzrasta tempo wykonywanych 
ćwiczeń.

86.90.A 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA, BEZ 
ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA
Od roku 2014 Fundacja podpisuje z 
podopiecznymi umowy. W roku 2018 podpisano 
8 umów.
Dzięki temu chorym udostępniane jest konto 
bankowe, na które sa wpłacane darowizny dla 
nich, mają oni rownież możliwość pozyskania 
środków z 1 %, czy z przekazanych dla nich 
środków w ramach zbiórki publicznej.   Zbierane 
środki są przeznaczane na nierefundowane 
leczenie i rehabilitację.  W roku 2018 na wypłaty 
dla podopiecznych Fundacja p rzeznaczyła- 435 
084,32 zł, z czego -  76 866,02 - ze środków 
zgromadzonych z 1% 
Pozostałe środki są do wykorzystania w 
następnych latach.

88.99.Z 76 866,02 zł

Druk: NIW-CRSO 5



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) 1 892 614,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 560 145,86 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 299 255,24 zł

d) przychody finansowe 2 540,91 zł

e) pozostałe przychody 30 672,44 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 47.73.Z

SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
Sklep Medyczny Fundacji im. Adama Worwy został otworzony w grudniu 2012 roku - dla 
wsparcia działań statutowych Fundacji. Całkowity dochód jet przeznaczony na cele 
statutowe. W sklepie medycznym każdy, kto opiekuje się chorym bądź sam choruje może 
znaleźć coś dla siebie. W ofercie sklepu znajdują się: sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, 
artykuły pielęgnacyjne, pomocnicze (pieluchy, pieluchomajtki, podkłady i inne), poradniki, 
artykuły dla amazonek (protezy, gorsety protetyczne), peruki turbany i inne. W sklepie uzyskać 
można poradę jak mimo choroby utrzymac jak największy komfort życia, gdzie i jakie 
dofinansowanie można uzyskać, realizowane są również wnioski z NFZ. Mały wynik finansowy 
na działalności gospodarczej jest powiększony o kwotę dofinansowania z PFRON, ponieważ 
zatrudniona jest osoba z orzeczeniem o niepelnosprawności.

2 47.75.Z

SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKULÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W Sklepie Medycznym Fundacji im. Adama Worwy prowadzona jest sprzedaż kosmetyków i 
artykułów toaletowych - klient znajdzie wszystko, co potrzebne w pielęgnacji chorego -  
kosmetyki potrzebne do utrzymania higieny - myjące i pielęgnujące, oraz pomagające 
utrzymać jego ciało w jak najlepszej kondycji - rónież te zapobiegające odleżynom.
Poza tym można w nim kupic również kosmetyki naturalne dla osób zdrowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 178 009,40 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 646 906,21 zł

2.4. Z innych źródeł 1 040 316,57 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 259 969,71 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 76 867,02 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 905 064,02 zł 76 866,02 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

593 485,48 zł 76 866,02 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych 76 866,02 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27 382,27 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

27 382,27 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

131 672,09 zł

61 108,04 zł

154 870,84 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)

299 255,24 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 966 660,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 16 136,35 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

283 118,89 zł

533,41 zł

25 129,93 zł

2 796,31 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 16 136,35 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

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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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)

4 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)

1,70 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 70 135,41 zł

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

35 181,01 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 

34 954,40 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)

540,00 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)  

584,46 zł

4 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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 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

2 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

48 624,01 zł

48 624,01 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 511,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 35 181,01 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

540,00 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)

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

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

2 400,00 zł

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

1 NIEPEŁNOSPRAWNY 
REDAKTOR

WYDANIE BIULETYNU 
INFORMACYJNEGO 
OPISUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ 
FUNDACJI. AKTYWACJA 
PODOPIECZNYCH - ARTYKUŁY 
PISANE PRZEZ 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PODOPIECZNYCH FUNDACJI.

FIO MALOPOLSKA 2 793,70 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

2 ŚWIATŁO KTÓRE NIESIE 
UŚMIECH

POSZERZENIE USŁUG 
REHABILITACYJNYCH 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ 
FUNDACJĘ IM. ADAMA WORWY 
POPRZEZ ZAKUP LAMPY QLIGHT 
200

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ, SUBREGION 
PODHALAŃSKI

10 000,00 zł

3 POŁĄCZENI PRZESZŁOŚCIĄ 
ZJEDNOCZENI WSPOLNĄ 
SPRAWĄ

AKTYWIZOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO 
DZIAŁANIA NA RZECZ 
BUDOWANIA DOBRA 
WSPÓLNEGO W ŚRODOWISKU 
LOKALNYM, ZAGOSPODAR. 
LOKALNEJ PRZESTRZENI 
PUBLIVCZNEJ, POPRAWA JEJ 
ESTETYKI, FUNKCJONALNOSCI, 
MODERNIZACJI.

FUNDACJA BGK IM. J.K. 
STECZKOWSKIEGO

19 350,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aneta Markus, Anna Zgierska, Urszula 
Sięka, Aneta Mróz Molitorys.  

12.07.2019
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15

Druk: NIW-CRSO 13


