
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica KALWARYJSKA Nr domu 32 Nr lokalu 11

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-504 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 513173192

Nr faksu E-mail felger@wp.pl Strona www www.fundacjahh.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-10-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12056728300000 6. Numer KRS 0000291681

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

STANISŁAW SIKORA PREZES TAK

MAŁGORZATA FELGER DYREKTOR 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

JADWIGA WĄSOWICZ PRZEWODNICZĄCA TAK

WITOLD WĄSOWICZ CZŁONEK TAK

MONIKA KONIECZKO SEKRETARZ TAK

HELPFUL HAND
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. POMOC W ORGANIZOWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LECZENIE I 
REHABILITACJĘ OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM.

2. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM I ICH 
BLISKICH, TAK BY MOGLI STAC SIĘ PEŁNOPRAWNYMI CZŁONKAMI 
SPOŁECZEŃSTWA. 

3. PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIEJ DYSKRYMINACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB 
DOTKNIETYCH SCHORZENAMI NEUROLOGICZNYMI

4. ZWIEKSZENIE POWSZECHNEJ ŚWIADOMOŚCI ISTNIEJACYCH BARIER 
FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH ZWIĄZANYCH ZE SCHORZENIAMI 
NEUROLOGICZNYMI I ICH KONSEKWENCJAMI, ZARÓWNO ZDROWOTNYMI 
JAK I SPOŁECZNYMI.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. INICJOWANIE, WSPIERANIE I REALIZACJE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW, 
PRZEDSIĘWZIĘĆ I INICJATYW ZGODNYCH Z CELAMI FUNDACJI. Kod PKD 
94.99.Z 
2. PROWADZENIE SUBKONT DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE 
ROZSIANE Z PRZEZNACZENIEM ŚRODKÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ. 
Kod PKD 88.99.Z 
3. WSPIERANIE ORAZ FINANSOWANIE WYDAWANIA PUBLIKACJI, KSIĄŻEK, 
CZASOPISM, ULOTEK INFORMACYJNYCH, PLAKATÓW ITP. Kod PKD 58.19.Z 
4. INICJOWANIE, WSPIERANIE, PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH Z 
ZAKRESU OBJĘTEGO CELAMI FUNDACJI. Kod PKD 94.99.Z 
5. INICJOWANIE, ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE KONFERENCJI, 
SEMINARIÓW, SYMPOZJÓW, ZEBRAŃ NAUKOWYCH, WYKŁADÓW, 
ODCZYTÓW I SPOTKAŃ Z UDZIAŁEM SEKTORA PUBLICZNEGO, 
PRYWATNEGO, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NAUKI I OŚWIATY 
POŚWIĘCONYCH TEMATYCE ZBIEŻNEJ Z CELAMI FUNDACJI. Kod PKD 
82.30.Z 
6. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE STAŻY, PRAKTYK I WYJAZDÓW 
STUDYJNYCH LUB INTEGRACYJNYCH DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W 
DZIAŁALNOŚĆ ZGODNA Z CELAMI FUNDACJI.  Kod PKD 94.99.Z 
7. ORGANIZOWANIE I UTRZYMANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI CHORYMI 
JAK I ICH RODZINAMI. Kod PKD 94.99.Z 
8. PROWADZENIE INTERNETOWEGO FORUM DLA CHORYCH NA 
STWARDNIENIE ROZSIANE. Kod PKD 94.99.Z 
9. PROWADZENIE SERWISU I NAPRAWY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO. Kod 
PKD 96.09.Z

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

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

250

1

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

Fundacja Helpful Hand w 2018 roku prowadziła subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie.
   Pozyskiwała  środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym biorąc udział w konkursach Urzędu Miasta, Urzędu 
Wojewódzkiego, MOPS.
Dzięki realizowanym projektom a także środkom z 1% podatku Fundacja organizuje rehabilitacje dla osób chorych na 
stwardnienie rozsiane.
   Prowadzi „Małopolskie Centrum Pomocy i Informacji dla Chorych na SM”, w ramach którego udziela pomocy i informacji na 
temat choroby, możliwości leczenia, różnych form pomocy i terapii, co jest szczególnie ważne dla osób świeżo zdiagnozowanych.
Nasi podopieczni mogą cały czas liczyć na poradę i wsparcie w różnych dziedzinach życia. A przede wszystkim pomagamy 
wypełniać wnioski o dofinansowanie we wszystkich procedurach PFRON jak likwidacji barier architektonicznych, technicznych, 
komunikacyjnych po Aktywny Samorząd i inne.
Fundacja organizuje porady psychologa indywidualne i grupowe. Również w domu chorego.
Organizuje porady prawne.
   Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, pomaga w ich stosowaniu i egzekwowaniu.
   Fundacja zorganizowała „Grupę wsparcia”, na której chorzy spotykają się regularnie co 2 tygodnie. Na niej mogą podzielić się 
swoimi problemami, usłyszeć o kłopotach innych oraz dowiedzieć się o sposobie ich rozwiązania. A to wszystko w atmosferze 
miłego spotkania przy kawie i herbacie. Przy dyskretnej i taktownej pomocy psychologa.
   Fundacja prowadzi porady jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego tj. jak pokonywać bariery architektoniczne, jak 
korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego.
Uczy opiekunów jak fachowo pomagać chorym nie robiąc im krzywdy. Wielu z nich to osoby na wózkach i obłożnie chorzy 
wymagający całodobowej opieki.
   W 2018 roku zorganizowaliśmy wyjazd 20 osób niepełnosprawnych na 4 tygodniowa rehabilitacje do oddalonego o 600 km od 
Krakowa Centrum Rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane im. Jana Pawła II ul. Szpitalna 5; 78-449 Borne 
Sulinowo.
Wysoce specjalistycznego ośrodka dla chorych na SM w pełni przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.
Wyjazd był dofinansowany w ramach Procedury MOPS nr 42 oraz w ramach 1 % podatku.
   Jak co roku aktywnie uczestniczyliśmy w  Tygodniu Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wzajemnością". Dzięki temu 
członkowie naszego stowarzyszenie mają okazje nieodpłatnie uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych jak wyjścia do 
teatrów, opery, filharmonii.
   Oprócz bezpośredniej pomocy chorym Fundacja dba też o ich dobro na forum Miasta Krakowa i Polski.
   Fundacja Helpful Hand jest jednym z inicjatorów i członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia przy Wydziale 
Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych przy Wydziale Spraw 
Społecznych UMK dbając o interesy i dobro chorych.
   Dyrektor Fundacji już druga kadencje zasiada w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.
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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) 626 140,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 624 374,24 zł

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

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

Jednym z zadań realizowanych przez Fundacje 
jest prowadzenie subkont dla osób chorych na 
stwardnienie rozsiane z przeznaczeniem 
środków na leczenie i rehabilitację.
Działanie to wyniknęło z potrzeb zgłaszanych 
przez naszych podopiecznych chorych na 
stwardnienie rozsiane. Którzy w polskich realiach 
maja problemy z dostępem do sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocniczego. Trudności te 
powodują że chorzy i ich rodziny  bardzo często 
decydują się na zbieranie środków na powyższe 
potrzeby we własnym zakresie. Głównym 
źródłem wpłat jest 1% podatku.

88.99.Z 444 319,92 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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512 670,24 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 41 020,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 765,97 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 70 684,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 765,97 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 86 113,37 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 444 319,92 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

1 leczenie i rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane 444 319,92 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

19 420,00 zł

21 600,00 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

62 201,00 zł

0,00 zł

8 483,00 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 98 121,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 526 261,47 zł 444 319,92 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

526 253,23 zł 444 319,92 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

8,21 zł

0,00 zł

0,03 zł 0,00 zł

1 program leczenia i rehabilitacji poszczególnych chorych na SM 444 319,92 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
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 25 500,00 zł

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

25 500,00 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)

2 125,00 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)  

2 125,00 zł

1 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

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

25 500,00 zł

25 500,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 25 500,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-12 8



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

2 125,00 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)

Jedyny pracownik zatrudniony na etacie w Fundacji jest 
osobą niepełnoprawną i wynagrodzenie dofinansowuje 
PFRON

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Wyjazd turystyczno 
rekreacyjny do Bornego 
Sulinowa

- rozwijanie form integracji 
społecznej wśród grupy osób 
chorujących na stwardnienie 
rozsiane;
- poprawa kondycji fizycznej 
oraz samopoczucia wśród 
beneficjentów ostatecznych
- oderwanie się od codziennej 
rzeczywistości i smutku w 
chorobie beneficjentów 
ostatecznych naszego projektu;
- nauka samodzielności i 
radzenia sobie w chorobie;
- chwila wytchnienia i 
odpoczynku dla otoczenia 
chorego;

MOPS 10 420,00 zł

2 Wyjazd turystyczno-
rekreacyjno-rehabilitacyjny 
do Bornego Sulinowa

Integracja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Krakowa Wydział 
Spraw Społecznych

9 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Felger dyrektor
Stanisław Sikora prezes 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

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

1 Dofinansowanie 
wynagrodzenia ON

Aktywizacja zawodowa ON PFRON 25 500,00 zł

2019-07-12
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