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• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica TYNIECKA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-319 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 122670352

Nr faksu 123454798 E-mail 
tynieckafundacjaniewidomych1@one
t.eu

Strona www http://www.niewidomi.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35052445600000 6. Numer KRS 0000050285

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

Mieczysław Patkowski Prezes TAK

Wiesław Wójcik Wiceprezes TAK

Krzysztof Sumera Wiceprezes 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

Edward Wąsik Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Andrzej Chwalba Członek Rady Fundacji TAK

Bożena Kotkowska Członek Rady Fundacji TAK

Jan Truniarz Członek Rady Fundacji TAK

Lidia Liszka Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym i 
słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) leczenia zachowawczego i chirurgicznego,
c) uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych,
d) rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej,
e) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie,
f) nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
g) promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki,
h) organizacji doskonalenia zawodowego,
i) pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do 
stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych 
celów.
2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących pozostających bez 
pracy lub zagrożonych utratą pracy.
3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki 
wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin.
5. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, 
niewidomych i słabowidzących.
6. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom 
niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, 
rehabilitacji, integracji społecznej.
7. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie 
oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób 
niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele wymienione w § 5 Statutu Fundacja realizuje m.in. przez:
1. Działalność wystawienniczą i wydawniczą,
2. Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i 
poradni specjalistycznych,
3. Organizację kursów dla nauczycieli, rodziców i opiekunów inwalidów 
wzroku w zakresie edukacji tyflopedagogicznej oraz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej , jak też doskonalenia zawodowego,
4. Organizację szkoleń, kongresów i targów,
5. Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
najnowszych rozwiązań informatycznych i technicznych,
6. Organizowanie koncertów, warsztatów choreograficznych i występów 
baletowych,
7. Organizowanie warsztatów i przedstawień teatralnych,
8. Promocję i organizację zajęć, imprez i zawodów sportowych,
9. Organizację wyjazdów, ekspedycji i wypraw,
10. . Działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia,
11. Promocję i organizację wolontariatu,
12. . Całodobową opiekę wychowawczą dla dzieci i młodzieży, pomoc 
społeczną pozostałą z zakwaterowaniem,
13. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów 
specjalistycznych i ogólno usprawniających, turnusów i wyjazdów 
wakacyjnych oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji i 
rehabilitacji.

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

40

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

FUNDACJA PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCĄ NA REHABILITACJI OGÓLNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OSÓB Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU , A WIĘC PROWADZONO ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z POSZCZEGÓLNYMI BENEFICJENTAMI: ZAJĘCIA 
FIZJOTERAPEUTYCZNE - ĆWICZENIA OGÓLNOKONDYCYJNE, BIERNE, ĆWICZENIA Z ELEMENTAMI PNF; ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ PROWADZONE PRZEZ DOŚWIADCZONYCH I POSIADAJĄCYCH WYSOKIE KWALIFIKACJE MASAŻYSTÓW-
REHABILITANTÓW, KTÓRZY DLA KAŻDEGO BENEFICJENTA OPRACOWALI INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA, DOSTOSOWANY DO 
ICH PREDYSPOZYCJI.
REALIZOWANO I KONTYNUOWANO WSPARCIE W FORMIE:
- ZAJĘĆ Z MASAŻU OGÓLNEGO I SPECJALISTYCZNEGO POZWALAJĄCE BENEFICJENTOM NA ODPOWIEDNI RELAKS 
PRZEKŁADAJĄCY SIĘ NA LEPSZĄ KONCENTRACJĘ I POPRAWĘ KRĄŻENIA KRWI W ORGANIZMIE ORAZ LEPSZĄ PRACĘ MIĘŚNI - 
ZAJĘCIA PROWADZONE BYŁY W GABINECIE MASAŻU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE.
- ZAJĘĆ Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I SAMODZIELNEGO PORUSZANIA SIĘ MAJĄCE NA CELU UNIEZALEŻNIENIE SIĘ 
BENEFICJENTA OD OSÓB TRZECICH PROWADZONE BYŁY W TERENIE GDZIE WYKORZYSTUJE SIĘ TECHNIKI PORUSZANIA SIĘ Z 
PRZEWODNIKIEM I Z POMOCĄ DŁUGIEJ, BIAŁEJ LASKI.
- ZAJĘĆ Z TERAPII WIDZENIA WYMUSZAJĄCE" NA OSOBIE SŁABOWIDZĄCEJ PRACĘ WZROKOWĄ, GDZIE WYKORZYSTUJE SIĘ 
RÓŻNORAKIE POMOCE DYDAKTYCZNE NP. DOMINO (WYPUKŁE-DOTYKOWE), POMOCE OPTYCZNE (LUPY, MONOOKULARY, 
OKULARY ZWIĘKSZAJĄCE KONTRAST, ŚWIATŁO ULTRAFIOLETOWE, ŚWIATŁOWODY I INNE) - ZAJĘCIA PROWADZIŁ 
DOŚWIADCZONY TYFLOPEDAGOG, KTÓRY PROWADZI RÓWNIEŻ ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM, NAUKĄ LUB 
POPRAWĄ SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OSÓB NIEWIDOMYCH LUB SŁABOWIDZĄCYCH.
FUNDACJA REALIZOWAŁA INDYWIDUALNĄ POMOC W FORMIE REFUNDACJI KOSZTÓW LECZENIA

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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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) 272 869,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 272 799,04 zł

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

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

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 
działalność charytatywna polegająca na 
gromadzeniu funduszy lub inne formy 
wspierania finansowego w ramach pomocy 
społecznej, pomoc społeczną i poradnictwo dla 
dzieci i młodzieży w szczególności 
niepełnosprawnej z powodu dysfunkcji wzroku 
lub innych niepełnosprawności sprzężonych, 
organizacja nieodpłatnych zajęć poprawiających 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych z 
dysfunkcją wzroku w znanym sobie otoczeniu i 
wykonywanie samodzielnie czynności 
codziennych, organizacja nieodpłatnych zajęć z 
orientacji przestrzennej i poruszania się z 
wykorzystaniem środków miejskiej komunikacji 
publicznej

88.10.Z 8 768,85 zł
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 70,81 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 18 038,70 zł

2.4. Z innych źródeł 70,81 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 14 787,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 768,85 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 POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 8 768,85 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 467,09 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 244 293,25 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

244 293,25 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

17 838,70 zł

200,00 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 10 853,71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 270 255,54 zł 8 768,85 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

261 945,33 zł 8 768,85 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 030,34 zł

6 279,87 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)

0 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)

0,00 etatów

8 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 181 092,60 zł

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

181 092,60 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)

88,53 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)  

2 117,92 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  OKw 
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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 181 092,60 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 181 092,60 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

300,00 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)

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

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

3 561,60 zł

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

1 Małopolskie Centrum 
Rehabilitacji Osób 
Niewidomych i 
Słabowidzących: Zwiększenie 
Samodzielności Osób z 
Dysfunkcją Wzroku

Zwiększenie samodzielności 
beneficjentów projektu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

248 387,00 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

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

MIECZYSŁAW PATKOWSKI,
WIESŁAW WÓJCIK,

KRZYSZTOF SUMERA
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

2019-07-15
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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących  
Ul. Tyniecka 6 
30-319 Kraków  
 

1) Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych ( zarówno sporządzonych 
samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich 
sprawozdań) 

2) Podstawowym podmiotem działalności wg PKD:9133 Z - działalność 
pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 

3) Sądem prowadzącym rejestr Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieście w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego . 
Data Rejestracji 06-06-1990 
 

4) Data rejestracji jako organizacja pożytku publicznego 25-05-2005 
Numer KRS  :        000050285 
Numer statystyczny : identyfikacja w systemie REGON :    350524456 
Numer Identyfikacji Podatkowej :    679-10-01-831 
 

5) Określenie celów statutowych organizacji : 

Celem statutowym Fundacji jest: 

1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym 

i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie: 

1. ochrony i promocji zdrowia, 

2. leczenia zachowawczego i chirurgicznego, 

3. uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych, 

4. rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej, 

5. rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie, 

6. nauki, oświaty, edukacji i wychowania, 

7. promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki, 

8. organizacji doskonalenia zawodowego, 
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9. pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do 

stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych 

celów. 

2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 

niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą 

pracy. 

3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki 

wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. 

4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, niewidomych 

i słabowidzących oraz ich rodzin. 

5. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych 

i słabowidzących. 

6. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom 

niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, 

rehabilitacji, integracji społecznej. 

7. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny, 

terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób 

niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. 
 

6)  Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej .  
Nie są nam znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez fundację działalności. 
 

7) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości : 
W księgach rachunkowych Fundacji przychody z działalności statutowej 
obejmują rzeczywiście otrzymane darowizny i dotacje należne do wysokości 
poniesionych kosztów. To znaczy do przychodów roku obrotowego zalicza 
się wyłącznie przychody do wysokości kosztów poniesionych na realizację 
zadań statutowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami zalicza się do 
przychodów przyszłych okresów i rozlicza w  następnym roku 
obrachunkowym. Fundacja aktywa i pasywa wycenia według zasad 
rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 z późniejszymi zmianami. 
 Aktywa i pasywa podlegają wycenie na dzień bilansowy . 
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 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia 
pomniejszony o odpisy amortyzacyjne 

 Inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia 
 Rzeczowe składniki aktywów według cen nabycia  
 Zobowiązania i należności w kwocie wymaganej zapłaty  

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości 
nominalnej                  Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym 
oraz według funkcji a wynik finansowy ustalony jest w wariancie 
porównawczym.  

Amortyzacja liczona jest metoda liniową. Środki trwałe o wartości 
jednostkowej do 10 000,00 amortyzowane są w 100% w momencie oddania 
do użytkowania. 

Sprawozdanie finansowe  sporządza się   zgodnie z zasadami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami ,  na 
podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości dla organizacji 
pozarządowych. 

Księgi rachunkowe prowadzone są metoda komputerową. Ewidencja 
operacji gospodarczych na kontach syntetycznych oparta jest na zasadzie 
podwójnego księgowania i całości bilansowej, pozwalającej na 
sporządzenie zestawienia obrotów i sald oraz sporządzenia bilansu i 
sprawozdań. Ochrona danych polega na systematycznym tworzeniu 
rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach 
komputerowych. 

 

 

 



FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁOBOWIDZĄCYCH 

UL. TYNIECKA 6, KRAKÓW 30-319

KRS : 0000050285, Regon :350524456, NIP:  6791001831

 Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 231 397,53 272 799,04
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 231 397,53 272 799,04
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 225 064,70 261 945,33
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 225 064,70 261 945,33
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 6 332,83 10 853,71

D. Przychody z działalności gospodarczej 
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 5 809,35 6 279,87

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 523,48 4 573,84

I. Pozostałe przychody operacyjne 2 000,01 70,81
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00

K. Przychody finansowe 0,00
L. Koszty finansowe 101,00 2 030,34

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 2 422,49 2 614,31
N. Podatek dochodowy 15,00 305,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 2 407,49 2 309,31

Kraków , marzec 2019 r. 

                 (miejsce i data sporządzenia) Prezes zarządu 
Mieczysław Patkowski

Wiceprezes zarządu 
Beata Zając Wiesław Wójcik
                 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes zarządu 
Krzysztof Sumera

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zarząd Jednostki

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁOBOWIDZĄCYCH 

UL. TYNIECKA 6, KRAKÓW 30-319

KRS : 0000050285, Regon :350524456, NIP:  6791001831

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA

Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 90 876,85 99 424,85

   I. Zapasy 0,00 0,00
   II. Należności krótkoterminowe 0,02 0,00
   III. Inwestycje krótkoterminowe 90 876,83 99 424,85
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 90 876,85 99 424,85

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 13 841,14 16 150,45

   I. Fundusz statutowy 154,10 154,10
   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11 279,55 13 687,04
   IV. Zysk (strata) netto 2 407,49 2 309,31

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 77 035,71 83 274,40

   I. Rezerwy na zobowiązania 
   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 306,88
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 22 730,68 25 493,74
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 54 305,03 57 473,78

Pasywa razem 90 876,85 99 424,85

Kraków , marzec 2019 r. Prezes zarządu 
                 (miejsce i data sporządzenia) Mieczysław Patkowski

Beata Zając Wiceprezes zarządu 
                 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) Wiesław Wójcik

Wiceprezes zarządu 
Krzysztof Sumera

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Stan pasywów na dzień:

Zarząd Jednostki
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1

Wyszczególnienie zmiany 

1

Bilansie Rachunku wyników

2

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na początek 
roku obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszczeni
a Rozchody

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nie uwzględniono w 
Kwota w złotychWyszczególnienie zdarzeń

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego 
spowodowana zmianami

Przyjęte metody wyceny w polityce rachunkowości

wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

wg wartości wskazanej w umowie pomniejszona o odpisy 
amortyzacyjne

w kwocie wymagalnej zapłaty

IV. Informacja dodatkowa za 2018 r.
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie

Srodki trwałe

Srodki trwałe nabyte nieodpłatnie w  drodze darowizny

Należnosci i zobowiąznia 

0,00

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
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Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na początek 
roku obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja za 
rok

Inne 
zwiększenia Zmniejszenie

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 
(netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu) 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na początek 
roku obrotowego Przychody Rozchody

Stan na koniec 
roku 

obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Razem 0,00

d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Zmiany w ciągu roku Stan na koniec 

roku 
Stan na początek 
roku obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

c. Grunty użytkowane wieczyście

Zmiany w ciągu rokuStan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

e. Wartości niematerialne i prawne
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Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na początek 
roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na koniec 
roku obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udziały i akcje 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00
c. udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. dostaw i usług 0,00 0,00
2. podatków 9,00 9,00 0,00
3. środków od  ZUS 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,02 0,02 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
6. innych należności 0,00 0,00
Razem 9,02 0,00 0,00 0,00 9,02 0,00

Stan na początek 
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec 
roku 

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

g. Inwestycje długoterminowe

do 1 roku powyżej 1 roku Razem

h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

stan na

okres wymagalności

 Należności z tytułu
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początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. kredytów i pożyczek 17 960,00 15 960,00 17 960,00 15 960,00
2. dostaw i usług 925,00 4 600,00 925,00 4 600,00
3. podatków 1 012,00 1 175,00 1 012,00 1 175,00
4. ubezpieczeń społecznych 2 833,67 3 225,37 2 833,67 3 225,37
5. wynagrodzeń 0,01 533,37 0,01 533,37
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00
Razem 22 730,68 25 493,74 0,00 0,00 22 730,68 25 493,74

2

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu 
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty 
czasopism i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

2.Ogółem bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 925,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 925,00

do 1 roku powyżej 1 roku
stan na

Tytuły

stan na 

Razem

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
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początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów (wyszczególnienie wg 
tytułów) 53 380,03 53 473,78
Darowizny środków trwałych
PFRON 53 380,03 53 473,78

2
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00

2
Wyszczególnienie

Umowa o pracę -przecietne zatrudnienie 
w przeliczeniu na pełne etaty 0,00
Łaczna kwota wynagrodzenia brutto z 
tytułu umowy o pracę 0,00
Liczba osób świadczących usługi na 
podstawie umowy zlecenia 7,00
Łaczna kwota wynagrodzenia brutto z 
tytułu umów cywilnoprawnych  181 805,10
Ogółem 181 805,10

2
Liczba osób

0
Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną 
pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku 
publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

Tytuły

stan na 
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego                          
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

I. Zatrudnienie i wynagrodzenia
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a. Przychody z działalności statutowej 272 799,04
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 272 799,04
darowizny 1% OPP 10 467,09
darowizny osoby fizyczne ,prawne 18 038,70
PFRON 244 293,25
pozostałe
Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego 0,00

3 b. Pozostałe przychody 70,81

Przychody ze sprzedaży środków 
trwałych, środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne 70,81

3 c. Przychody finansowe 0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów 
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

4 a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności 
statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego 261 945,33
Koszty PFRON 244 293,25
Wydatki z 1% OPP 8 768,85
Pozostałe koszty 8 883,23
Koszty administracyjne: 6 279,87

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość



4 b. Pozostałe koszty

wartość netto sprzedanych środków 
trwałych, środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków 
trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych w wyniku zdarzeń 
mieszczących się w granicach ogólnego 
ryzyka gospodarczego

Inne

4 c. Koszty finansowe 2 030,34
Wartość ewidencyjna sprzedanych 
udziałów i akcji, stanowiących długo i 
krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz 
odsetek od kredytów inwestycyjnych w 
okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych 
kredytów, oprócz prowizji od kredytów 
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową 
regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków 
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe 2030,34

5

statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 154,10
a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia 0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 154,10 0,00

Fundusz
Wyszczególnienie

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
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Wynik na działalności statutowej 10 853,71
Przychody statutowe 272 799,04
Koszty statutowe 261 945,33

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4.  weksel  PFRON ( bez protestu) in blanco in blanco
Razem 0,00 0,00

Sporządził : Beata Zając Zatwierdził :

Podpis elektroniczny Mieczysław Patkowski, prezes 
Wiesław Wójcik , wiceprezes 

 Kraków ,  marzec 2019r. Krzysztof Sumera , wiceprezes 

Podpisy elektroniczne

Tytuły

stan na 

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej


