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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica DUNAJEWSKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31 - 133 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 124300758

Nr faksu 124300758 E-mail biuro@fundacja-sm.org Strona www www.fundacja-sm.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-29

2005-01-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35057166800000 6. Numer KRS 0000055578

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

Dorota Stopa Prezes Zarządu TAK

Alina Markiewicz Wiceprezes 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

Maria Kielanowska Członek Rady Fundacji TAK

Maria Chłopicka-Wielgos Członek Rady Fundacji TAK

Konrad Krawczyk Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Wójcik Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Paweł Zawartka Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji to: opieka i rehabilitacja osób cierpiących na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także 
psychiczne oraz wieku starczego; upowszechnianie w społeczeństwie 
wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne 
przewlekłe schorzenia; niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność 
charytatywna; ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1638); działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i 
ich bliskich; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa  
obywatelskiego; promocja i organizacja wolontariatu; turystyka i 
krajoznawstwo, wypoczynek; działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; w zakresie działalności 
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i 
odpłatnej w szczególności poprzez:
1. W zakresie  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
poprzez:
- organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, jak i z ich rodzinami
- ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym  
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich 
niesamodzielność
2. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe 
schorzenia poprzez:
- organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,  
- wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
- organizację festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym,
- organizację wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek,
- promocję turystyki jako formy aktywnej rehabilitacji społecznej i 
zdrowotnej.
3. W zakresie działalności charytatywnej poprzez:
- organizowanie kwest i publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem 
na cele statutowe Fundacji, 
- pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych i osób fizycznych do wsparcia 
fundacji finansowo i rzeczowo,
4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. 
U. z 2015r. poz. 618, 788 i 905) poprzez:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na 
celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu:
• chorym przewlekle, 
• niepełnosprawnym, 
• chorym psychicznie, 
• chorym w okresie rekonwalescencji poszpitalnej, 
• osobom starszym,
- organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
5. W zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze 
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szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i 
inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego 
poprzez:
- dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz 
przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i 
sportowego,
- organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych,
- popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie 
plenerów malarskich oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki,
- organizację festynów, wycieczek turystycznych, pielgrzymek
6. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez:
- organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
- organizowania warsztatów aktywizacji zawodowej wraz z odbyciem 
stażów oraz praktyk zawodowych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją 
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez:
- aktywizację społeczną poprzez aktywność turystyczną, artystyczną i 
kulturalną,
- rehabilitację,
- działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu
8. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania poprzez:
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów z zakresu podstaw 
pielęgniarstwa, psychologii i rehabilitacji,
9. W zakresie działań na rzecz nieodpłatnego poradnictwa  
obywatelskiego poprzez:
-  prowadzenie przez Fundację porad dla niepełnosprawnych z zakresu 
praw, obowiązków, ulg i przywilejów należnych z tytułu stanu zdrowia i 
statusu materialnego,
10. W zakresie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu 
poprzez:
- współpracę z podmiotami promującymi  i organizującymi wolontariat
- pozyskiwanie wolontariuszy jako pomoc przy aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych i chorych na stwardnienie rozsiane,
- edukację  wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków względem swoich 
podopiecznych.

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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Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w roku 2020 nadal kontynuowała swą misję wsparcia i pomocy osobom 
chorym na SM i innymi niepełnosprawnościami. Nasza Organizacja działa na różnych polach. W ramach statutowej działalności 
odpłatnej i nieodpłatnej udaje się nam zaspokajać potrzeby naszych podopiecznych. 
Od 2000 roku Fundacja prowadzi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu zamieszkania dla 
niesamodzielnych mieszkańców Krakowa na podstawie umów z Gminą Miejską Kraków. W ramach umowy Fundacja realizuje 
dwa projekty:
• realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej 
pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru I obejmującego Dzielnicę I Stare 
Miasto, Dzielnicę II Grzegórzki, Dzielnicę III Prądnik Czerwony. Nr umowy W/I/3808/SZ/652/2019, która była zawarta w dniu 
17.09.2019 na okres od 1.07.2019 do 30.09.2022. Na koniec roku 2020 zajmowaliśmy się 405 podopiecznymi.
• realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia i pielęgnacji – jako wspierania procesu dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi opieki w miejscu 
zamieszkania. Obszar obejmuje cały teren Krakowa. Umowa nr W/I/3046/SZ/510/2019, która była zawarta w dniu 27.06.2019 
na okres od 1.07.2019 do 30.09.2023. Na koniec 2020 roku było pod opieką mniej więcej 317 osób.
W ramach usług opiekuńczych zaopiekowano osoby niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. 
W specjalistycznych usługach opiekuńczych podopiecznym oferujemy wsparcie psychologiczne dzięki wyspecjalizowanej 
kadrze. Usługi specjalistyczne są oferowane na całym terytorium miasta Krakowa.
Kolejną formą działalności jest prowadzenie rehabilitacji i pielęgnacji chorych na SM i inne schorzenia neurologiczne w Centrum 
Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym „OSTOJA”. Uczestnicy podczas pobytu w Ośrodku mają zapewnioną rehabilitację, terapię 
zajęciową oraz wsparcie psychologiczne. Organizowane są pobyty dzienne osób niesamodzielnych bez opiekuna – przejmując 
pełną opiekę nad osobą niesamodzielną  (mycie, karmienie, przebieranie) w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Prowadzony 
jest Dom Opieki zapewniający całodobową opiekę w tym: medyczną, pielęgnację, rehabilitację, terapię zajęciową, wsparcie 
psychologiczne. 
Niestety, w 2020 roku działalność Centrum bardzo ograniczyła pandemia. Reżim sanitarny odbił się na turnusach 
rehabilitacyjnych, których organizacja została zawieszona. W ramach pobytów długoterminowych przebywało 7 osób. 
Fundacja podpisała dwie umowy z GOPS Niepołomice na rehabilitację w Centrum „Ostoja”:
• Pierwsza o numerze 6/2020/RPOWM w ramach programu „Aktywni Niepołomice” została aneksowana na 2021 z powodu 
niemożliwości wykonania przez COVID. W ramach umowy przewidziano: 
o na rehabilitację ruchową 7600 zł
o na terapię manualną 7400 zł
o na zabiegi fizykalne 780 zł
o na rehabilitację domową 4200 zł
• Druga umowa o wartości 45 000 zł o numerze 7/2020/RPOWM z przeznaczeniem na arteterapię. Została  aneksowana na 
2021 z powodu niemożliwości wykonania, także z powodu koronawirusa. Z tego programu w zeszłym roku skorzystało trzech 
uczestników.
Fundacja prowadzi najstarszą w Krakowie wypożyczalnię sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego (łóżka 
mechaniczne i elektryczne, manualne składane wózki inwalidzkie, balkoniki trzy i czterokołowe, balkoniki kroczące, lekkie 
balkoniki aluminiowe z dwoma kołami, kule łokciowe i pachwowe, ortezy kończyn itp.). Przy wypożyczalni prowadzony jest 
punkt naprawy, konserwacji i przygotowania sprzętu do wypożyczenia. Osoby niepełnosprawne mogą naprawić swój sprzęt 
rehabilitacyjny w postaci wózków, kul i innego sprzętu który jest im potrzebny do funkcjonowania. W zeszłym roku skorzystało z 
wypożyczalni 155 potrzebujących.
Ułatwienie codziennego życia chorym i ich rodzinom poprzez prowadzenie indywidualnych subkont dla chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne, z których uzbierane środki finansowe przeznaczone są na leczenie, 
rehabilitację domową, turnusy rehabilitacyjne, badania medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, badania medyczne, 
pokrycie dojazdów na leczenie i rehabilitację samochodem prywatnym lub transportem publicznym. Ułatwienie osobom 
funkcjonowanie poprzez nieodpłatne przekazywanie sprzętu ortopedycznego osobom niepełnosprawnym w ciężkiej sytuacji 
życiowej. Obecnie aktywnych jest 470 subkont dla podopiecznych Fundacji. Szczegółowe zestawienie wydatkowania kwot przez 
poszczególne osoby w 2020 roku dostępne będą zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Wolności na stronie internetowej 
Fundacji.
Nasza Organizacja  podejmuje szereg aktywności mających na celu aktywizację i integrację społeczną podopiecznych, oraz 
pracowników.
11 lutego 2020 tradycyjnie odbyła się jednodniowa Pielgrzymka z okazji 28 Światowego Dnia Chorych na Jasną Górę w której 
udział wzięło udział 38 podopiecznych. Fundacja pozyskała środki z Urzędu Miasta Krakowa w ramach tzw. „małego grantu” (nr 
umowy W/I/629/SZ/277/2020) w wysokości 4 500 zł. Faktyczne wydatki z dotacji wynosiły 3379,70 zł.
13 września tradycyjnie jak co roku nasza Fundacja współorganizuje wspólnie z gminą akcję „Siepraw bez Barier”.  Siepraw, to 
miejsce urodzin patronki naszej Organizacji, czyli bł. Anieli Salawy. Impreza odbywała się z powodu pandemii w reżimie 
sanitarnym. We wspólnej imprezie wzięło udział 56 podopiecznych. Dotacja z UMK w ramach „małego grantu” (nr umowy: 
W/I/2544/SZ/493/2020) wynosiła 4 900 zł. Faktycznie wykorzystano 4503,90 zł. 
W 2020 roku musieliśmy zrezygnować z corocznego spotkania opłatkowego. Zamiast tego postanowiliśmy zorganizować 
„Świąteczną niespodziankę” dla podopiecznych Fundacji w postaci paczek żywnościowych. Opieką byli objęci także byli 
członkowie zlikwidowanego Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem. Wsparciem objętych zostało 58 osób.
W roku 2020 z usług oraz pomocy Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy skorzystało w sumie 1509 osób.
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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)

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

1509

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

Ułatwienie codziennego życia chorym i ich 
rodzinom poprzez prowadzenie indywidualnych 
subkont dla chorych na stwardnienie rozsiane i 
inne schorzenia neurologiczne, z których 
uzbierane środki finansowe przeznaczone są na 
leczenie, rehabilitację domową, turnusy 
rehabilitacyjne, badania medyczne, sprzęt 
rehabilitacyjny i ortopedyczny, badania 
medyczne, pokrycie dojazdów na leczenie i 
rehabilitację samochodem prywatnym lub 
transportem publicznym. Ułatwienie osobom 
funkcjonowanie poprzez nieodpłatne 
przekazywanie sprzętu ortopedycznego osobom 
niepełnosprawnym w ciężkiej sytuacji życiowej.

91.22.Z 1 769 642,81 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

Od 2000 roku Fundacja prowadzi usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
domu zamieszkania dla niesamodzielnych 
mieszkańców Krakowa na podstawie umów z 
Gminą Miejską Kraków. W ramach umowy 
Fundacja realizuje dwa projekty: - realizacja 
usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania 
codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie 
podstawowej pielęgnacji dla osób 
wymagających opieki w miejscu ich 
zamieszkania na terenie Obszaru I obejmującego 
Dzielnicę I Stare Miasto, Dzielnicę II Grzegórzki, 
Dzielnicę III Prądnik Czerwony, w ramach 
umowy W/I/3808/SZ/652/2019 zaweartej dnia 
17 września 2019 r.,
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych 
w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia i 
pielęgnacji – jako wspierania procesu dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi wymagającymi 
opieki w miejscu zamieszkania w rtamach 
umowy W/I/3046/SZ/510/2019 zawartej w dniu 
27.06.2019 r.
W ramach usług opiekuńczych zaopiekowano 
osoby niesamodzielne ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub niepełnosprawność. W 
specjalistycznych usługach opiekuńczych 
podopiecznym oferujemy wsparcie 
psychologiczne.

85.14.C 0,00 zł
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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) 11 337 254,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 706 398,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 481 681,92 zł

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

Prowadzenie rehabilitacji i pielęgnacji 
chorych na SM i inne schorzenia 
neurologiczne w Centrum Rehabilitacyjno-
Pielęgnacyjnym „OSTOJA”. Uczestnicy mieli 
zapewnioną rehabilitację, terapię zajęciową 
oraz wsparcie psychologiczne. 
Organizowano pobyty dzienne osób 
niesamodzielnych bez opiekuna – 
przejmując pełną opiekę nad osobą 
niesamodzielną  (mycie, karmienie, 
przebieranie) w ramach tzw. opieki 
wytchnieniowej. Prowadzony jest Dom 
Opieki zapewniający całodobową opiekę w 
tym: medyczną, pielęgnację, rehabilitację, 
terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne.

85.14.A 513 567,81 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi także najstarszą w 
Krakowie (ul. Józefa 5) wypożyczalnię 
sprzętu medycznego, ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego (łóżka mechaniczne i 
elektryczne, manualne składane wózki 
inwalidzkie, balkoniki trzy i czterokołowe, 
balkoniki kroczące, lekkie balkoniki 
aluminiowe z dwoma kołami, kule łokciowe 
i pachwowe, ortezy kończyn itp.). Przy 
wypożyczalni prowadzony jest punkt 
naprawy, konserwacji i przygotowania 
sprzętu do wypożyczenia. Osoby 
niepełnosprawne mogą naprawić swój 
sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków, 
kul i innego sprzętu który jest im potrzebny.

52.32.Z 14 154,76 zł

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
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3 557 519,35 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 258 136,28 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 349,75 zł

e) pozostałe przychody 147 824,42 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39 917,05 zł

2.4. Z innych źródeł 481 681,92 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 1 340 019,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 297 365,38 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 Refundacja leków i innych materiałów podopiecznych fundacji zg. z regulaminem 1 769 642,81 zł

2 Koszty zarządu 170 532,78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

7 258 136,28 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

37 109,70 zł

2 807,35 zł

0,00 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 2 456 503,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -527 871,57 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 9 447 668,13 zł 2 297 365,38 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

8 249 895,09 zł 1 769 642,81 zł

1 009 553,49 zł 527 722,57 zł

0,00 zł

66,98 zł

170 523,78 zł

17 628,79 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 680,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

680,00 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

1 889 586,47 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

28 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)

22,80 etatów

202 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)

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

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 6 735 443,14 zł

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

6 735 443,14 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)  

3 516,84 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 274 525,82 zł

953 375,28 zł

- nagrody

- premie

69 300,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 251 850,54 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 460 917,32 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 541 507,91 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 193 935,23 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)

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

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

1 Usługi opiekuńcze Pomoc osobom 
niepełnosprawnym

Gmina Miejska w Krakowie 4 166 768,64 zł

2 Usługi specjalistyczne Pomoc osobom 
niepełnosprawnym

Gmina Miejska w Krakowie 2 905 506,13 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

7 913,25 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Krystyna Studnicka-Dolińska Data wypełnienia sprawozdania

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

2021-09-21
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