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/ Formularz należy wypełnić w języku palskim;
/ sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niega białe pola;
ł w trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
/ we wszystkich polach,-w ktorych nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-).

Data zamieszczenia sprawozdania

1, Nazwa organizacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Krą PoLsKA Województwo MAŁoPoLSKlE Powiat KRAKóW

Gmina Uli€ MoGlLsKA Nr domu 40 Nr lokaIu

Miejscowość Kod pocztowy 31 -546 PoEta KRAKoW Nr telefonu +48 s1 397 839

Nr faksu E-mail fundacja@abrzyc. pl strona M.abyzyc.pl

3. Data rejestracjiw Krajowym Rejestrze
Sadowvm

07.03.2007

4. Data uzyskania statusu organizacji pozytku
publiczneqo 2008-02-15

5. Numer REGON 120435736 6, Numer KRS 0000276006
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/ Formularz należy wypełnić w języku polskim;
/ sprąwozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
/ w trąkcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
/ we wszystkich polach, w ktorych nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-).

Data zamieszczenia sprawozdania

1. Nazwa organizacji

2, Adres siedziby i dane
kontaktowe

Ką PoLsKA Województwo MAŁoPols K|E Powiat KRAKÓW

Gmina Uli€ MoGlLsKA Nr domu 40 Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy 31-il6 Pożta KRAKÓW N. telefonu +48 66'1 397 839

Nr faksu E-mail fundacja@abyzyc, pl Strona M,ab}uyc.pl

3. Data rejestracjiw Krajowym Rejestrze
Sadowvm

07.03.2007

4, Data uzyskania statusu organizacjipozytku
oubliczneoo

2oa8-o2-15

5, Numer REGON 120435736 6. Numer KRS 0000276006



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

lmię i Nazwisko Funkcja

ANDRZEJ KUCZARA PREZES

RYSZARD KONlOR WlcEPREZES

ANNA SZCZERBIŃSKA WlcEPREZES

ANNA PlNDELSKA CZŁoNEK

WOJC|ECH KRUK CZŁoNEK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
ll!ątaźłl |N^ićD; iń;^ń^ nazlllicką nraz infnmeaie a fi nknii

lmię i Nazwisko Funkcja

ROMAN SYGULSK| cZŁoNEK
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

TOMASZ GROMALA CZŁONEK

BoGUMlŁA clESlELSKA cZŁoNEK

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

cY DZlEcloM lMŁoDZ|EZY
DoTKNlĘTYM cHoRoBAMl cYWlLlZAcYJNYMl W TYM |NFEKCYJNYM|
l NoWoTWoRoWYMl W ZAKRESIE PRoF|LAKTYKI, DIAGNoSTYK| l

LECZENIA rycH cHoRoB

1 0. Sposob realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

Mół_eczeŃsTwA l SRoDoWlSK zAwoDowycH
O CHOROBACH CYW|LIZACYJNYCH WTYM INFEKCYJNYCH l

NoWoTWoRoWYcH W ZAKRES|E PRoF|LAKTYKI, DIAGNoSTYKI l

LECZENlA TYCH CHOROB
2l FORMY PRoPAGoWANIA - lNFoRMACJA BEZPoSREDNIA W
oB|EKTACH MEDYCZNCH, SZKoLYCH oRAZ W MED|ACH l

WYDAWNICTWACH
3/ oRGAN lZAcJA KoN F EREN cJ l, WARSZTATÓW, SPoTKAŃ
INFoRMACYJNYCH l EDUKACYJNYCH oRAZ KAMPAN|l
lNFORMACYJNYCH l EDUKACYJNYCH
4/ WSP|ERANlE NoWocZEsNEJ D|AGNoSTYK| oRAZ UMoZLlWlANlE
POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO NlEJ,
5/ WSPIERANIE PRoCESU LECZNlCZEGO cHoRoB
6/ WSPARC l E RE HAB l LlTAcJ l DZt Ecl l MŁ?DZ|EŻY Z PoWl KŁAN lAM l

PO PRZEDM|OTOWYCH CHOROBACH,
7/ WSPIERANIE DZlAŁALNoŚcl PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH slĘ
ZAWO DOWO P ROF l LAKTYKĄ D|AGNOSTYKĄ l LECZE N l EM
8/ oRGANIZACJE KoNCERTóW, KoNKURSoW, AUKcJl, l sPoTKAŃ
oRAZ PoZYSKIWAN|E ŚRoDKÓw rtrułrusoWYCH l MAJĄTKoWYCH
NA REAL|ZACJĘ CELOW STATUTOWYCH FUNDACJ|

mie sprawozdarYcąymll. Ghar g} aTł€

1.Opis działalności pożytku publicznego



1.1 Opis głownych
działań podjętych
przez organizację

- TRZECIA ODSŁONA OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPAN|| SPOŁECZNO -EDUKACYJNEJ POD HASŁEM
,,PNEUMoKoKoM MÓWMY;SZCZEPIMY!!!", SKIERoWANA Do RoDZlCoWWZAKRES|E SZCZEP|EŃ
PRZEC|W PNEMoKoKoM,CELEM MMPANIlJEST PoDNlESlENlE ŚwnoonłoŚclSPoŁECZEŃSTWA NA
TEMAT ZAKAZEŃ PNEUMoKoKoWYCH oRAZ ZACHECEN|E RODZ|CÓW Do SZCZEP|ENIA DZlECl.
MMPAN|A EDUKACYJNA MA ZAS|ĘG oGoLNoPoLSKl l PROWADZONA JEST lNTERNEclE /STRoNA
lNTERNETOWA www.szczepimy.com.pl i www.facebook.com/szczepimv BANERY lNTERNETOWE/ /. W
PORADN|ACH PED|ATRYCZNYCH l PLACOWMCH POZ NATEREN|E CAŁEGO KRAJU ZOSTAŁY
ROZM|ESZCZONE PLAKATY l ULOTK|| NFORMACYJNE. PATRONAry HONOROWE:RZECZNIK PRAW
DZ|ECKA lGŁOWNY |NSPEKTOR SANITARNY. NA STRON|E |NTRNETOWEJ FUNKCJONUJE FORUM DLA
RoDZlCoWW RAMACH KToREGo MOZNA Z^D^Ć PYTANIA LEKARZOWI, WYMIEN|AC oPlNlĘ Z|NNYM|
RoDZlCAMl NA TEMAT sZcZEPlEŃ oRAZ ZDRoWIA DZ|ECKA.

- W CENTRUM PRASoWYM PoLSKIEJ AGENCJ| PRASoWEJ WWARSZAWIE W DN|U 15 MARCA 2017
ODBYŁA SlĘ KONFERENCJA PRASOWA ZATYTUŁOWANA,,KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU - NIEZNANA
cHoRoBA, NA KToRĄNlE MA LEKARSTWA" KToRA RoZPocZĄljĄ TRZEC| ETAP KAMPAN|I KZM. W
TMKCIE KAMPANII PROWADZILISMY MONITORING DZIAŁAN SAMORZĄDOW W ZAKRESIE
PROFiLAKTYKI CHORÓB ODKLESZCZOWYCH W WO]EWÓDZTWACH PODLASKIM, MAZOWIECKIM I

WARMIŃSKO-MAZURSKIM, A WIĘC REJONACH Z NAJWYZSZYM WSKAŹNIKIEM ZAPADALNOŚCI run

CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE. W RAMACH WSPIERANIA DZIAŁAŃ SAMORZĄDOW
PRZEKAZALIŚMY ULOTKI ORAZ TABLICZKI INFORMACYJNE DOT. ZAGROZEŃ NIESIONYCH PRZEZ
KLESZCZE.|NFORACJE NA TEMAT KAMPAN|| SĄW MEDIACH : W |NTERNEC|E 

^,yww,szczepkleszcz.pl 
i

facebook,comlszczepkleszcz /BANER /PATRONAT HONOROWY NAD TEGOROCZNĄ EDYC]Ą KAMPANII
OBJĘŁY: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY, WARSZAWSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, INSTYTUT MATKI I DZIECKA, KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO, POLSKIE TOWARZYSTWO OSWIATY ZDROWOTNEJ ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO
IMMUNOLoGII DoSWIADCZALNE] I KLINICZNE], .

-PRoWADZIMY DALEJ oGoLNoPoLSKlE KAMPANIE: PRoFlLAKTYK|ZAKAZEŃ MENINGoKoKoWYCH NlE!
DLA MENlNGoKoKoW !sZczEPtENlA cHRoNlA Żvcle-,,l NlE czEKAJ Do WlosNY! _ KAZDY MoZE
ZACHOROWAC NA KLESZCZOWE ZAPALENlE MOZGU,, -INFORMUJĄCA O N|EBEZPICZNYCH CHOROBACH
PRZENoSZoNYCH PRZEZKLE}ZCZE l SPoSoBlE ZABEZPIECZENIA PoPRZEZ SZCZEP|ENIA " łC-ÓRA
JEST SK|EROWANA BEZPOSREDNIO DO WSZYSTKICH WSSE l PSSE W POLSCE. OTRZYMANE OD
FUNDACJI MATER|AŁY EDUKACYJNE W POSTACI PLAKAToW, ULOTEK, BRoSZUR l FILMÓW NA CD, oRAZ
GADZETOW, KTORF NASTĘPNIE PRZEKAZYWANE BYŁY DO UCZESTN|KOW ROZNYCH SPOTKAŃ
oRGAN|ZOWANYCH PRZEZ PSSE DLA SPoŁEcZNoŚCl LOKALNEJ lPlKKNlKl, SZKoLENIA/

- 27 KWIETNlA2017 R.W RAMACH EURoPEJSKIEGo TYGoDN|A szczEPlEŃ ORAZ ŚWAToWEGo DN|A
MENlNGlTlS oDBYŁA SlĘ KONFERENCJA "ŻYCIE BEZ NEURo|NFEKCJl- To MOZL|WE!" PoDCZAS
SPOTKAN lA PORU SZON O TEMAT ROPN EGO ZAPALEN lA OPON MOZGOWO_RDZEN l OWYCH
\Ą/\Ą//oŁYWANEGo PRZEZ PNEUMoKoKl l MENlNGoKoKl oRAZ ZWRocoNo UWAGĘ NA ZAGRoZENl JAK|E
NloSĄ ZE SoBĄKLESZCZE.

PROWADZ|MY DALEJ SPOTKAN|A,,POTENCJAŁ ZDROWA CZŁOWEKA. SAMORZĄDY l PRACODAWCY-
DoBRE PRAKTYK|W PRoF|LAKTYCE" DLA PRZEDSTAW|C|ELI SAMORZĄDoW oRAZ PRACoDAWCÓW.
HoNoRoWY PATRONAT oBJĄŁ G l S .SPoTKANIA ODBYŁY SlĘ W KRAKoWIE l GDANSKU. CELEM
KONFERENCJl JEST DOSTARĆZEN|E UCZESTN|KOM PRAKryCZNEJ W|EDZY NA TEMAT PR|ORYTETOW
ZDRoWOTNYCH (WIAŚCIWYCH DLA DANEGo REG|oNU) W ZAKRESIE PRoF|LAKTYKI CHoRoB
ZAKAZNYCH, CHOC NlE WSZYSTK|E MOZNA SKUTECZNIE LECZYC TO WSZYSTK|M MOZNA SKUTECZN|E
ZAPOB l EGA C P )PRZEZ PRoF l LAKryKĘ SZCZEP l oN KoWĄ.

_ WSPARCIE ODDZ|AŁOW : KLlNlKl CHOROB |NFEKCYJNYCH WE WROCŁAW|U : CHOROB |NFEKCYJNYCH
DZlECl l HEpAToLoGll KSS IM.J.P llW KRAKOW|E ; NEURO|NFEKCJ| l NEUROLOG| DZ|ECIĘCEJ KSS W
KRAKOWIE ; SZP|TALA DZIECIĘCEGO WWARSZAW|E ORAZ KLlNlKl OBSERWACYJNO-ZAKAZNEJ UM W
B|AŁYMSTOKU POPRZEZ ZAKUP SZPRZETOW ORAZ B|EZACE REMONry.

-w 2017 RoKU PRZYZNANo sFlNANsoWANlE szcZEPlEŃ PRZEC|WKo PNEUMoKoKoM l

MENlNGoKoKoM l KZM DLA 21 DZlECl Z RoDZlN o NlSKlM STATUS|E MATERIALNYM

- LEczENlE l REHABIL|TAGJA DZlECl l MŁoDZ|EZY ZARoWNO W oŚRoDKAcH REHABIL|TACYJNYCH JAK
l TURNUSACH REHABlL|TACYJNcH,



1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej pzez
organizację działalności pozytku publicznego
(Należy wskazac jednąlub więcei pozycji)

I najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

I gmina

I powiat

I województwo

X cały kĘ

D poza granicami kraju

2, lnformacia dotycząca prowadzonych przez organizacię pożytku publicznego placówek w okresie sPrawozdawczYm

@adziłajednostkiorganizacyjne(m.in.ptacówki
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, pzewlekle chorym lub

osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki intenrencji

kryzysowej, ośrodkiwsparcia, w tym: schroniska dla bezdomnych, domY dla matek z

małoletnimi dzieómi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla osob z zabuęeniami
psychicznymi1; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej2;

środowiskowe domy samopomocy', lokale socjalne, mieszkania chronione,

noclegownie, domy dla bezdomnycha, warsztaty terapiizajęciowej, zakłady aktywnoŚci

zawodowejs; źłobki, kluby dziecięce6; placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne

placowki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne7; szkoły,

placówki publiczne8; przedsiębiorstwa podmiotow leczniczychg, schroniska dla

zwierząt1o; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, oŚrodki

wsparcia11;.

tak

X nie

ktorycn mowa w pkt 2,1,

Lp Nazwa placowki
Miejscowośó/ci, w ktoĘ/ych
olacówka prowadzi działania

Liczba odbiorcow działań placowki w
o kres ie sprawozd awczf rn-.

1

2

3

4

3. lnformacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawcą[m

3.'t. Liczba odbiorcow działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawózdawczym, w podziate na osoby fizyczne, osoby prawne)

Osoby fizyczne 10 000 000

Osoby
prawne 15 000

3.2, lnformacje na temat innych
(niz wymienionych w pkt 3,1)
odbiorcow na rzecz ktorych
organizacja działała

3.3. Uwagi
( Można wpi sac dodatkowe vvyjaśnie ni a
dotyczące odbiorców, na rzecz których
organizacja działała)

4, lnformacja dotycząca działalności nieodpłatnei pożytku publicznego organizacii w okresie sprawozdawczym



4.1, Opis działalności nieodpłatnej pozytku
publicznego
(Należy podać informację na temat pnedmiotu
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer$
działalności pożytku publicznego, o lłórych mowa w
aft. 4 ust.1 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie{Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn, zm,), a także
kodu/ów §ljŁ }§ł] odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać
informację na temat tnech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymałnie 3 kodów),
zaczyn aj ąc od główn ego przed m i otu dzi da I n ośc i )

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRES|E PROFlLAKryKl NEURO|NFEKCJl ;

MMPANlE EDUKACYJNE MAJĄCE NA CELU PoDNlESlENIE SWlADoMoŚcl
SPOLECZEŃSTWA NA TEMAT ZAGROZEŃ, M EN l NGOKOWYC H,
PNEUMOKOKoWYCH l KZM. REHAB|L|TACJA l LECZENIE DZlECl l MŁoDZ|EZY Po
SCHORZEN|ACH NEURO|NFEKCYJNCH l NEUROLOG|CZNYCH ORAZ
NOWOTWOROWYCH; SZCZEP|EN|E DZlECl l MŁODZ|EZY PRZEC|WKO
MENlNGoKoKoM l PNEUMoKOKoM l}<ZMZ RODZ|N o NlsKlM STSTUSIE
MATERIALNYM; WSPARC|E ODDZ|AŁOW :CHOROB |NFEKCYJNYCH DZlECl l

HEPAToLoGll DZlECĘCEJ oRM NEURolNFEJCJl lNEURoLoGll DZlEclĘCEJ KSS
|M.J.P, llW KRAKoWIE loDDZIAŁU CHoRoB |NFECYJNYCH WEWROCŁAW|U
oRAZ SZP|TALA DZlEClĘCEGo lM. PRoF.DR MED. J.BoGDANOWICZAW
WARSZAW| E; KLl N l Kl OBSE RWACYJ NO-ZAKAZNEJ U M W BIAŁYMSTOKU

przedmiot działalności
Sfera działalności pozytku

publiczneqo Numer Kodu (PKD) Nazwa Podklasy

OCHRONA l PROMOCJA
ZDRoWlA 94.99.Z

4.2, Zasięg terytorial ny faktyczn ie
prowadzonej przez organizację działalności
nieodpłatnej pozytku publicznego
(Należy wskazac jednąIub więcej pozycji)

I najbliższe sąsiedztwo {osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiólek)

I gmina

n powiat

f]wojewodztwo

X cały kĘ

E poza granicami kąu

5. lnformacja dotycząca działalności odpłatnei pożytku publicznego

5.1 , Organizacja prowadztła działalnośc odpłatną pozytku publicznego
,'-- tak

X nie

5.2. Opis działalności odpłatnej pozytku
publicznego
(Należy podać informację na temat pnedmiotu
działalności gospodarczej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sferĘ
działalności pożytku publicznego, o której/ych mowa w
ań- 4 ust.1 ustawy z dnia 24 louietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a
także kodu/ów ry|Q_żw7 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głownych rodzajów działalności
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
główn ega przedmi otu działal n ości)

przedmiot działalności
Sfera działalności pozytku

oubliczneqo
Numer Kodu (PKD) Nazwa Podklasy



5,3. Zasię9 terytorialny faktycznie
prowadzonej przez or ganizację działal ności
odpłatnej pozytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

! najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

I gmina

I powiat

! województwo

D cały kraj

! poza granicamikraju

6. tnformacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

6. 1 . O rg a n izacj a prowad ziła działalność g os pod arczą
i-" tak

X nie

6.2. Opis działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat przedmiotu
dzi ałal ności gospodarczej prowadzonej przez
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem sferĘ działalności pożytku publicznego, o
której/ych mowa w ań. 4 ust.1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a także kodu/ów r4' Zljit
od powi adaj ącego/ych tej działalności. J eśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej
wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działal ności (podan ie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedm iotu dzi ałal n ości)

przed m iot działalności
Sfera działalności pozytku

oubliczneqo
Numer Kodu (PKD) Nazwa Podklasy

6.3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazac jednąlub więcej pozycji)

I najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

! gmina

! powiat E cały kraj

f, wojewodztwo I poza granicami kraju

. lnformacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodow organizacji ogołem (zgodnie z rachunkiem wyników/zyskow i

strat)
1 080 582,13 zł

a} Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1077 318,16 zl

b) Przychody z działalnośd odpłatnej pozytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 3 263,97 zl

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

lll. Przychody i koszty organizacii pożytku publicznego w okresie sprawozdawcąlm



2. lnformacja o źródłach przychodów organizacji

2"1. Przychody z 1o/o podatku dochodowego od osób fizycznych IL6a27,92zl

2.2. Ze żródeł publicznych ogołem:
zl

a) ze śroclków europejskich w rozumieniu przepisow o finansach publicznych

b) ze środkow budżetu państwa
]tym:

i "l 
ze środków budzetu jednostek samoządu terytorialnego

j-
]

l Ol ze środkow państwowych funduszy celowych
I

2.3, Ze żródeł prywatnych ogółem:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn oO osoO prawnych
W
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadkow, zapisow

f) z wpływów z majątku (w szczegolności sprzedażlub wynajem składnikow majątkowych)
l-
l

|2.4. Z innych żródeł

0,00 zl

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

96t290,24zl

0,00 zł

79 O35,24zl

882 255,00zl

0,00 zł

0,00 zl

0,S zł

3263,97 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzącychzloń podatku dochodowego od osób fĘcznYch

3.,l. Wysokość kwoty pochodzącej z 1o/o podaźku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych

t4t945,7Lzl

3,2, Wysokość kwoty pochodzącej z 1o/o podażku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych
i niewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanejw okresie sprawozdawczym ogołem

133259,32zł

3.3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1o/o podatku dochodowego od osob fizycznych uzyskanej i wydatkowanej

w okresie sprawozdawczym ogołem
0,0 zł

3.4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1o/o podatku dochodowego od osob fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogołem

3.5. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 10ń podatku dochodowego od osÓb fizycznych w ol

sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt l1,1 .1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

L33259,3ż zł

<resie

1 LECZENIA,SZCZEPIENIE l REHABiL|TACJI DZlEcl l MŁoDZIEZY
115 655,30 zł

2
WSpARclE oDDZlAŁoW, DZIAłANIA EDUKAcyJNE !7 604,02 zł

3



4

3.6. Cele szczegołowe, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych, wskazane pęez podatnikow
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pozytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1o/o podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

1 LECZENlE l REHAB|L|TACJA 115 555,3O zł

2 zł

3 zl

4 zl

4. lnformacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdarvczym Koszty ogołem:

W tym:
wysokość
kosztów

finansowana z
1% podatku

dochodowego
od osób

fizycznych

Koszty organ izacji w okresie sprawozdawczym ogółem. 94a279,89 zl L33259,32zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pozytku publicznego 884 083,63 zl t33259,32 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pozytku publicznego 0,00 zł 0,00 zl

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i

opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzaĄa oraz
oozostałe kosztv o charakterze ad m i n istracyi n ym

56196,26zl 0,00 zl

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodoweqo od osób fizycznych

0,00 zł 0,00 zł

f)pozostałe koszty ogółem: 0,00 zl 0,00 zl

5.1lUynik działalności odpłatnej i nieodpłatnei pożytku publicznego lub działalnoŚci gospodarczej organizacji PoŻYtku
publicznego w okresie sprawozdawczym

5,1. Wynik działalności nieodpłatnej pozytku publicznego
139 899,96 zl

5,2, Wynik działalności odpłatnej pozytku publicznego 0,00 zl

5.3, Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

w tym: wysokość środkow przeznaczona na działalność pozytku publicznego 0,00 zł

lV. Korrystanie z uprawni€ń w okresie sprawczdawczym



1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Należy wskazać jednąlub więcej pozycji wraz z kwotą
przy z n a nego zw ol n i e n i a)

. z podatku dochodowego od osób prawnych

: z podatku od nieruchomości

' z podatku od czynnościcywilnaprawnych

' z podatku od towarow l usług

' 
z opłoty skarbowej

: z opłat sqdowych

: z innych zwolnień

..zł

..zł

..zł

..zł

..zł

..zł

,.zł> jakich?
X nie koruystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pozytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz, U. z 2011 r. Nr 43, poz" 226, z pożn. zm.)

X tak

nie

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 umowy
uźytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i pzysługuje jej w odniesieniu do
tych nieruchomości następujące prawo:
(Należy wskazac jednąlub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

l użytkowanie

' uzyczenie

dzierżawa

X nie korzystała

1, Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podsta\,yie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osob zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi nateży uv{zględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w
organizacji)

1 osoba

1.2. Pueciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne
etaty
(Aby okreśIić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w pnypadku
osoby zatrudnionej na poł etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisaĆ z
dokładnościądo 1 miejsca po przecinku)

0,3 etat

1,3. Liczba osob w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

1 osoba

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
{ tak
X nie

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczJm



2.2. Liczba członkow organizacjiwg stanu na ostatni dzień
roku obrotowego

osób fizycznych 0

osób prawnych 0

2.3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja pozyskała 0 członka/ów

organizacja straciła 0 członka/ów

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3. 1, Organ izacja kozyst ała ze świadczeń wykonywan y ch przez wolontariuszy
(Zgodni{ z ustawą z dńia zą twietnia 2003 r. o działatności pożytku publicznego i o wolontariacie,

wÓIontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz
organizacji, niezateżnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją członkowie, pramwnicy, osoby
świadczace u§uąi na podstawie umowv cwilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizac,j!)

X tak
" nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszv niz 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien-byćiiczony tylko raz, niezależnie od ticzby świadczeń wykonanych na rzeez organizacji W okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

85 osob

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
u mowv cvwi l n o o rawn e i. człon kowi e orq a n u zarządzaiącego

7 osób

tvm:' b) lnne osoby 78 osob

a:ticzoa wolontariuszy wykonujących świadczenie na żecz organizacji przez okres od 30 dni do 6

miesiecv
@@66ntariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od ticzby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie

78 osob

7 osóba) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na Podstawie
Y umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zażądzaJąęgg_
rym:

b) inne osoby 0 osób

3.ł. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizaĄi puez okres dłuższv niż 6
miesięcy
1xazdfńtontaiusz powinien być ticzony tytko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na lzecz organizacii w okresie
sorawozdawczvm)

20 osob

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
W umowv cvwilnoprawnei, członkowie organu zarządzĄącego

7 osób

tym:
b) inne osoby 13 osob

1_Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

31104,14 zl

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

2O 4t4,86zł

2O 4t4,86zl

W
tvm: nagrody 0,00 zl

premie

inne świadczenia

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł

0,00 zl

10 689,28 zl

płaconychprzezorganizacjępracownikomorazosobomświadczącym
usłu§i na podstawie umowy cywilnoprawnej, w nlięku z prowadzoną działalnością PozYtku
oubliczneqo

3tL04.,!4 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pozytku publicznego
w
tym:

0,00 zł

31La4,I4 zł

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym



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

ą00 zł

4, Wysokośc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzĄącego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne v,rynagrodzenie należy: 1-zsumować wszystkie kwoty Wnagrodzeń v,lypłacone w ciągu roku
spiawozdawczego (wticzając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umow cywilnoprawne); 2.

podzielić zsumowaną kwotę na 12 (miesięcy)

0,00 zł

5, Wysokośó przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczeaia oraz
umowy cywilnoprawne
(instrukcia patrz punkt 4)

0,00 zl

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)

organow organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
umowy cywilnoprawne
(instrukcia patrz punkt 4)

wypłaconego członkom innych
premie i inne świadczenia oraz 0,00 zł

z. wysoxose przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(instrukcia patn punkt 4)

1993,85 zł

s, Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzĄącego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umow!
cvwilnoorawne

0,00 zł

9. Wysokośó najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)

kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
umowv cvwilnoprawne

wypłaconego członkom organu
premie i inne świadczenia oraz 0,00 zl

@omiesięcznegoWynagrodzenia(brutto)wypłaconegoczłonkominnych
organow organizacji, wliczĄąc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowv cvwilnoprawne

0,00 zł

@ższegomiesięcznegoWynagrodzenia(brutto)wypłaconegopracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wvnaorodzenia wvpłaconeqo osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnei_

3 500,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielic się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji
wówczas należv wpisac te uwaqi w przygotowane pole)

kach pienĘżnych w okrcsie
§praurozdawizym , " '

1 . Orga n izacja udzielała poży czek pien ięznych
; tak

X nie

2. Wysokośó udzielonych pozyczek pienięznych 0,00 zł

3. Statutowa podstawa przy znania paży czek p i en i ężn ych

Ńżylku pubticzną9 pĘez olgany administrueli. puiticź§el "

w okłesie sprawozdawcąrm

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

tak

niex

2. lnformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacjiotrzymanych na ich realizację
(Nateżv podać nazwę zadania, jego główny(e) cel(e), nazwę organu udzieląiącego dotaąi oraz kwotę pry

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

dotacji Kwota dotacji

1
zl

2 ,Zł



3 zł

4 ,zł

5 ,zl

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

{ tak

X nie

4. lnformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacjiotrzymanych na ich realizację
(Nateży podać nazwę zadania, jego główny(e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacj!)

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

dotacji Kwota dotacji

1 ,ż|
2 zl

3 ,7|

4 ,Zł

5l I l l ,zł

1. W okresie sprawozdawczym organizaila realizowała zamówienia publiczne
, tak

X nie

2. lnformacja na temat realizowanych zamowień i kwot otżymanych na ich realizację

Lp przedmiot zamówienia
Nazwa
orqanu

Kwota

1 ,Z|

2 zł

3 ,Zł

4 zl

X. lnformacje uzupełniające

1. Wykaz społek, w których organizaĄa posiada co najmniej 20o/o udziałow lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
20% ogolnej liczby głosów w organie stanowiącym społki

Lp Nazwa spółki Siedziba społki

oń udziałow
lub akcjiw

kapitale

% udziału w ogolnej
liczbie głosów

1
oJlo %o

2 Yo %o

3 % oń

2.\Nykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem



1

2

3

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

Lp przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia kontroli

1

2

3

4

4. Organizacja przeprowadztła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy
zdnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U, z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,zpożn.
zm,) lub rozporządzenia Ministra Finansow z dnia 23 grudnia 20O4 r. w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pozytku publicznego (Dz. U, Nr 285, poz.
2852\

,:" tak

X nie

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

20.a6.2018 r.

Maria kadzioła

Zatwierdzono dnia 29.06.2018 r.
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lWrozumieniuustawyzdnia 12marca2004r.opon,locyspołecznej(.DzU.z2009 r.Nr175,poz. 1362.zpóźn.zm.).
rWrozunrieniuustawyzdnia l3czerwca2003r.ozatrudnieniusocjalnym(Dz.U.z.20llr.Nr43.poz.225.zpóźn.z.m.).
]Wrozumieniuusta$yzdnia l9sierpnial994r.oochroniezdrowiapsychicznego(Dz.U.z20IIr,Nr23l,poz, l375.zpóżn.zm.'l
a W rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r, o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, nrieszkań chronionych, noclegowni i domórv dia

bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. l84:1. zpóżn. zm.).
5 W rozumióniu ustaw}, z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowei i społecznej oraz zalrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z20I1 r. Nr 1 27_

poz. 72I^ z póżn. zmj,
óWrozunrieniuustawyzdnia 4lutego20llr,oopiecenaddziećmiwwiekudolat3(Dz.U.Nr45.poz,Ż35"'zpóŹn.zm.).
r W rozumieniu usta\łT z dnia 9 czerwoa 201 1 r. o ł,spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr l49 

" 
poz. 887 , z Póżn- zm.).

8Wrozumieniuustawyzdnia 7wrzęśnial991 r.osystemieoświaty(Dz,L].z2004r.Nr256.poz,257Ż,zpóŻn.z,m.)-
9W rozumieniu ustawy z dnia 15 klvietnia2011 r. o działalnośoi leczniczej (Dz. L-t, Nr !I2.poz.654,zpóż,n,zm.).
10 W rozumieniu ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierza! (Dz. U. z 2003 r. Nr 106^ poz. l00ż. z późn. zm.),
1lW rozumieniu ustawyz dnia29 lipca2005 r. o przeoiwdziałaniu przenrocy w rodzinie (Dz. U. z2005 r, Nr l80, poz. 1493,zpóźn.z-m.).

Podpis osoby upoważnionei lub
podpisy osób upoważnionyń do

składania oświadczeń woli w
lmlenlu ofganlzacJl

Data wypęlnieoi* sprą@zdania
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