
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZAKLICZYN

Powiat TARNOWSKI

Ulica GRABINA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKLICZYN Kod pocztowy 32-840 Poczta ZAKLICZYN Nr telefonu 14-665-26-31

Nr faksu 14-665-26-31 E-mail 
samarytanie@samarytanie.org.pl

Strona www www.samarytanie.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-28

2004-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85032316200000 6. Numer KRS 0000045985

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

Józef Gwiżdż Prezes TAK

Krystyna Sienkiewicz-Witek Zastępca Prezesa TAK

Aneta Gnyla Skarbnik TAK

Ryszard Kuczyński Sekretarz TAK

Janina Budzyn Członek 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

Barbara Śmistek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisława Jastrząb Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Edward Ogonek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego 
potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezdomnym, 
dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, 
bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami 
żywiołowymi, 
2) uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności za 
innych, 
3) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze 
środowisk wiejskich, 
4) wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie 
poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich, 
5) wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży wiejskiej, 
6) aktywizowanie środowisk wiejskich i bezrobotnych poprzez 
uświadamianie potrzeby i organizowanie edukacji ustawicznej, 
7) przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz 
wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo, 
8) wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku 
niesienia pomocy,
9) propagowanie szeroko pojętej pomocy innym, 
10) współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez 
wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne 
przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym, 
11) rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, w 
zakresie działalności statutowej, 
12) udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) prowadzenie działalności informacyjnej, udzielania pomocy i 
poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują, 
2) współpracę, wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami 
państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami 
społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, z którymi 
współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomocy ludziom, 
3) prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek całodobowej 
opieki, mieszkań chronionych oraz innych placówek, w tym dla ludzi 
starych, niepełnosprawnych, bezdomnych – na zasadach określonych w 
odrębnych regulaminach, 
4) finansowanie stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej i 
utalentowanej z wiejskich rodzin niezamożnych, 
5) realizowanie środowiskowych i prorodzinnych programów 
profilaktyczno–wychowawczych, 
6) wspomaganie nowatorskich działań wiejskich placówek oświatowych 
związanych z podnoszeniem ich jakości pracy, 
7) realizowanie programów aktywizacji środowisk szkolnych, stowarzyszeń 
rodziców oraz lokalnych społeczności wiejskich, 
8) realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania 
kultury fizycznej i promocji zdrowia, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, promocji i ochrony 
praw dziecka oraz ucznia, a także edukacji: informatycznej, językowej, 
ekologicznej, kulturalnej, regionalnej, obywatelskiej i europejskiej, 
promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży, 
9) realizowanie innowacyjnych programów wychowania do integracji 
europejskiej młodzieży ze środowisk wiejskich, 
10) prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących 
lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji, 
11) niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 
12) świadczenie usług w zakresie specjalistycznego przewozu chorych, 
13) promocję i organizację wolontariatu, 
14) współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia, 
15) prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych, 
16) prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – na 
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
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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

254

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II realizowało zadanie publiczne poprzez prowadzenie domu pomocy społecznej 
(DPS). Przy prowadzonym przez Towarzystwo DPS funkcjonowały  2 lokale mieszkalne prowadzone na zasadach mieszkań 
chronionych.
2. Samarytańskie Towarzystwo udzielało porad osobom potrzebującym lub ich rodzinom, zarówno 
w siedzibie organizaji oraz telefonicznie, w  zekresie ich  uprawnień, wynikających przede wszystkim 
z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzono działania na rzecz osób bezrobotnych poprzez organizowanie różnych form aktywizacji bezrobotnych w 
prowadzonym przez organizację DPS.
4. Prowadzono nieodpłatną wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.
5. Prowadzono działalność informacyjną o działaniach Samarytańskiego Towarzystwa na stronie internetowej 
www.samarytanie.org.pl oraz stronach innych współpracujących z Towarzystwem organizacji pozarządowych i instytucji.
6. Samarytańskie Towarzystwo przeprowadziło akcję zbierania funduszy za pośrednictwem mechanizmu 1% podatku na rzecz 
działalności statutowej Towarzystwa.  
7. Zapewniono pracę siedmiu osobom niepełnosprawnym w prowadzonym przez Towarzystwo DPS, korzystając w części z 
funduszy PFRON. 
8.  Zorganizowano międzypokoleniową imprezę integracyjną „Złota Klamra 2021”. Ze względów epidemiologocznych (SARS-CoV 
2) w ograniczonym zakresie, której adresatem byli mieszkańcy domu bez uczestników z zewnątrz.
9. Umożliwiono pracę wolontariuszom w DPS prowadzonym przez Towarzystwo w ograniczonym zakresie ze względu na 
zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV 2.

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

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

Stowarzyszenie prowadziło nieodpłatną  
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w 
Zakliczynie ul. Grabina 11. W roku 2021 
wypożyczono: łóżka pielęgnacyjne dla chorych,  
balkoniki,  chodziki,  wózki inwalidzkie, laski i 
kule. Łącznie wydano 21 rewersów na w/w 
sprzęt, który Towarzystwo otrzymało od 
niemieckiej organizacji ASB z Kolonii. 
Dokumentowaniem, obsługą i konserwacją 
sprzętu zajmowali się nieodpłatnie pracownicy 
Domu Pogodnej Jesieni. Sprzęt jest 
przechowywany w magazynie usytuowanym w 
ogrodzie Domu Pogodnej Jesieni.

88.10.Z 0,00 zł

2

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

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II 
udzielało porad 
i konsultacji osobom potrzebującym lub ich 
rodzinom w zakresie świadczeń im 
przysługujących, przewidzianych przez ustawę o 
pomocy społecznej i ustawę 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Porad udzielali pracownicy 
oraz członkowie Samarytańskiego Towarzystwa 
w Zakliczynie ul. Grabina 11. W/w udzielali także 
porad telefonicznie w godzinach od 9.00 do 
14.00. Łącznie udzielono ok. 100 porad w ciągu 
roku 2021.

88.10.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Ze względu na zagrożenie wynikające z 
pandemii, mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców i pracowników prowadzonego 
przez stowarzyszenie domu pomocy społecznej 
oraz zamknięcie szkół w roku 2021 ograniczono 
dostęp wolontariuszy do Domu Pogodnej 
Jesieni. W okresie letnim, kiedy zagrożenie 
minęło wolontariusze ze  Szkolnego Koła 
Wolontariatu działającego przy Szkole 
Podstawowej w Zakliczynie zorganizowali dwie 
wycieczki  w najbliższą okolice dps z osobami 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

94.99.Z 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) 3 008 287,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 51 204,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 957 050,41 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

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

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła 
II prowadziło  
w ramach odpłatnej działalności statutowej 
dom pomocy społecznej -
„Dom Pogodnej Jesieni”. DPJ jest placówką 
pobytu stałego przeznaczoną dla 57 osób 
przewlekle somatycznie chorych. 
Funkcjonuje na podstawie akualnej Decyzji 
Wojewody Małopolskiego Nr WP-
III.9423.20.2013 z 07.01.2014 r. 
zezwalającej bezterminowo 
Samarytańskiemu Towarzystwu im. Jana 
Pawła II na prowadzenie placówki. DPJ 
zapewniał mieszkańcom całodobową 
opiekę oraz zaspakajał ich niezbędne 
potrzeby bytowe, zdrowotne, religijne i 
społeczne.

87.30.Z 0,00 zł

2

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

Samarytańskie Towarzystwo  
w wydzielonej części budynku DPJ 
prowadziło 2 lokale mieszkalne na zasadach 
mieszkań chronionych, w ramach odpłatnej 
działalności statutowej. W roku 2021 
zamieszkiwało te lokale 2 osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej 
z powodu podeszłego wieku, samotności, 
choroby i niepełnosprawności. Mieszkańcy 
ci ponosili odpłatność m.in.: za energię 
elektryczną, ogrzewanie, wodę, śmieci, 
ścieki. Użytkownicy tych mieszkań są 
zameldowani przez administratora w 
Zakliczynie, ul. Grabina 11.

87.10.Z 0,00 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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6 275,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 831 519,83 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 32,85 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 929,20 zł

2.4. Z innych źródeł 1 125 563,43 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 62 724,64 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 182,30 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 zakup książek dla szkoły podstawowej 285,30 zł

2 pokrycie kosztów specjalistycznych badań dla niepełnosprawnego dziecka 9 897,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

69 968,20 zł

63 513,29 zł

1 597 238,34 zł

100 800,00 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:

984,00 zł

34 570,20 zł

9 375,00 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 39 897,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -79 101,24 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: 3 056 174,03 zł 10 182,30 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

11 306,70 zł 10 182,30 zł

3 036 151,65 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 715,68 zł

0,00 zł 0,00 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)

46 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)

43,95 etatów

10 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

73 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)

19 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

14 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 041 200,16 zł

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

2 041 200,16 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)

6 757,73 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)  

3 720,63 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)  

2 797,70 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

1 893 520,21 zł

1 147 018,30 zł

- nagrody

- premie

211 357,67 zł

345 664,76 zł

- inne świadczenia 189 479,48 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 147 679,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 041 200,16 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

18 378,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym dla osób 
przewlekle somatycznie 
chorych w Zakliczynie

zapewnienie całodobowej 
opieki w Domu Pogodnej Jesieni 
w Zakliczynie dla grupy osób 
oraz zaspokojenie ich potrzeb, 
w szczególności świadcząc 
usługi bytowe, opiekuńcze i 
wspomagające

Powiat Tarnowski 123 882,00 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

5 886,00 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

9 122,63 zł

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

1 zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych

aktywizacja osób 
niepełnosprawnych

PFRON 100 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Prezes Józef Gwiżdż
Z-ca Krystyna Sienkiewicz-Witek

Skarbnik Aneta Gnyla
Sekretarz-Ryszard Kuczyński

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

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 1

2 Sąd Rejonowy w Brzesku 1

2022-10-13

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-13 11


