
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 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. ZAMKOWA Nr domu 4 Nr lokalu 4

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-301 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 501267532

Nr faksu E-mail domterapii@gmail.com Strona www www.domterapii.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-01-15

2020-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36927610100000 6. Numer KRS 0000713158

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

Krzysztof Szwajca Prezes Zarządu Fundacji TAK

Katarzyna Ramus Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Katarzyna Ślęzak Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Piotr Kasprzak Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Michał Czerski Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Konrad Markiewicz Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

KRAKOWSKA FUNDACJA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU "DOM TERAPII"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana do następujących celów:
1. Propagowanie i rozwój psychoterapii, a w szczególności terapii rodzin, 
dzieci i młodzieży;
2. Wspieranie rodziny oraz rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych 
patologią społeczną i niepełnosprawnych, w tym organizowanie 
wypoczynku i rekreacji;
3. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
5. Zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy 
psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych;
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
7. Działalność naukowa;
8.     Działalność oświatowa, szkoleniowa, w tym również polegająca na 
szkoleniu studentów i profesjonalistów;
9.     Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii i pomocy psychologicznej, 
prawnej, socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji;
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, 
zwłaszcza psychoterapii rodziny;
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i 
podyplomowych z zakresu psychoterapii i profilaktyki oraz prowadzenie w 
tym zakresie innej działalności szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i 
wychowawczej;
4. Udzielanie porad, diagnostykę i leczenie w zakresie psychoterapii, w 
tym prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, w 
szczególności terapii rodziny;
5. Współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, 
oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi 
oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie 
stosowania i rozwijania psychoterapii;
6. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 
społecznym wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone);
7. Przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań 
statutowych Fundacji;
8. Pomoc w organizowaniu systemu wsparcia dziecku w jego miejscu 
zamieszkania w ramach współpracy z istniejącymi już instytucjami i 
służbami na danym terenie dla zapobiegania występowania dalszej 
przemocy;
9. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, a 
także organizowanie innych grupowych i indywidualnych form opieki, 
pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
10. Organizowanie szkoleń, warsztatów i wypoczynku rozwijających 
kompetencje osobiste i zawodowe.

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

Ryszard Izdebski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Kazimierz Bierzyński Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Bomba Członek Rady Fundacji TAK

Ewa Domagalska-Kurdziel Członek Rady Fundacji TAK

Lucyna Drożdżowicz Członek Rady Fundacji TAK

Maria Keller-Hamela Członek Rady Fundacji TAK

Wanda Szaszkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

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

Zespół terapeutyczny „na Zamkowej”

Zespół psychoterapeutów działał na terenie siedziby Fundacji, a założone cele
realizował przez:
● Organizowanie i prowadzenie psychoterapii i pomocy psychologicznej,
zwłaszcza:
● terapii rodzinnych,
● terapii pary
● terapii indywidualnych,
● konsultacji psychiatrycznych
● terapii uzależnień
● poradnictwa psychologicznego, rodzinnego
● konsultacji z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc rodzinie
(pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy i psycholodzy ze szkół i ośrodków
socjoterapeutycznych),
● superwizji dla zespołu współpracowników.

Prowadzenie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Projekt realizowany w okresie 01.04.2020 do 30.06.2023 na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia we współpracy z Centrum 
Medycznym DaVinci.
Projekt polega na nadzorze merytorycznym nad prowadzonymi przez Centrum Medyczne DaVinci Ośrodkami Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży stanowiące fragment tworzącej się sieci placówek - 
realizujących środowiskowy model leczenia - w ramach psychiatrii dzieci i młodzieży.

Projekt: “Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko” w ramach Projektu Placówki 
Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020. Projekt rozpoczęty w 2018 roku i kontynuowany w okresie od dnia 01.01.2021 do 
31.12.2021. Prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Aktywności Społecznej „ZROZUM BY 
POMAGAĆ”.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu była kontynuacja funkcjonowania miejsca opieki popołudniowej dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Kościelisko. W aspekcie specjalistycznym była realizowana terapia rodzin, zajęcia terapeutyczne grupowe i 
indywidualne, możliwe były również konsultacje psychiatryczne dla dzieci i ich rodzin z terenu Gminy Kościelisko, a także 
szkolenia i superwizje pracowników PWD.

Projekt pn. "Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (POWR. 05.04.00-00-0180/19), realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Projekt realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 na zlecenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Projekt polegał na poprowadzeniu zajęć dydaktycznych stanowiących część zakresu studiów podyplomowych "Prowadzenie 
terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" oraz na zapewnieniu sali i cateringu.

Superwizja Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ
Projekt realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Projekt polegał na przeprowadzeniu superwizji indywidualnych i grupowych dla członków zespołu Bezpieczni UJ. Celem projektu 
było stworzenie przestrzeni do omawiania trudnych sytuacji w relacji z beneficjentami, a także między członkami zespołu, 
podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczestników, zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego.
Cel został osiągnięty przez faktyczne zrealizowanie liczby ustalonych superwizji.

Superwizja zespołu i terapia rodzinna beneficjentów PWD Dolandia - realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021na 
zlecenie Stowarzyszenia Mieszkańców "Dolany na Ludowo i Sportowo".
Projekt polegał na realizacji terapii rodzinnych i superwizji zespołu w Placówce Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

n/d

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

1100

1

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

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

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Projekt: “Prowadzenie Placówek Wsparcia 
Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Kościelisko” w ramach Projektu Placówki 
Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko 
dofinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 
2014 – 2020. Projekt rozpoczęty w 2018 roku i 
kontynuowany. W 2021 roku był realizowany w 
okresie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
Przedmiotem zadania było udzielenie 
specjalistycznych usług w dziedzinie psychiatrii 
oraz psychoterapii dzieciom oraz ich rodzinom.

86.90.E 0,00 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Zespół psychoterapeutów na terenie 
siedziby Fundacji. 
Organizacja i prowadzenie psychoterapii i 
pomocy psychologicznej.

DaVinci - Projekt: Prowadzenie Ośrodków 
Środowiskowej Opieki Psychologicznej Dla 
Dzieci i Młodzieży.

Projekt: Superwizja Zespołu ds. 
Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - 
Bezpieczni UJ realizowany na zlecenie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt pn. "Inwestycja w kompetencje i 
kwalifikacje gwarancją zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży". 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych 
stanowiących część zakresu studiów 
podyplomowych na zlecenie Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Superwizja zespołu i terapia rodzinna 
beneficjentów PWD Dolandia - realizowany 
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021na 
zlecenie Stowarzyszenia Mieszkańców 
"Dolany na Ludowo i Sportowo".
Projekt polegał na realizacji terapii 
rodzinnych i superwizji zespołu w Placówce 
Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym.

86.90.E 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

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Podnajem gabinetu 
psychologicznego w siedzibie Fundacji na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej.
Zespół psychoterapeutów działał na terenie siedziby Fundacji, gdzie prowadzone są: terapie 
rodzinne, terapie pary, terapie indywidualne, konsultacje psychiatryczne, terapie uzależnień, 
poradnictwo psychologiczne i rodzinne, konsultacje z innymi podmiotami zaangażowanymi w 
pomoc rodzinie (pracownicy socjali, kuratorzy, pedagodzy i psycholodzy ze szkół i ośrodków 
socjoterapeutycznych), superwizje dla zespołu współpracowników.
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 102 416,93 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 889 065,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 106 609,93 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 748 977,18 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 33 478,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 37 671,00 zł

2.4. Z innych źródeł 748 977,18 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

102 416,93 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

4 193,00 zł

0,00 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)

33 478,00 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 4 193,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -11 966,03 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: 955 767,20 zł 0,00 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

102 416,93 zł 0,00 zł

760 943,21 zł 0,00 zł

5 286,84 zł

49,12 zł

4 354,64 zł

82 716,46 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 28 191,16 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

7 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 48 324,00 zł

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

48 324,00 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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

575,29 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 48 324,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 16 594,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 730,00 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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie Placówek 
Wsparcia Dziennego Dla 
Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Kościelisko

Wzmacnianie samodzielności i 
kompetencji rodzin i osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Wczesna 
prewencja zaburzeń 
psychicznych spowodowanych 
używaniem alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych 
oraz uzależnień 
behawioralnych.

Gmina Kościelisko 56 432,00 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

3 420,00 zł

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

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

Krzysztof Szwajca
Katarzyna Ramus
Katarzyna Ślęzak
Michał Czerski
Piotr Kasprzak

Konrad Markiewicz

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

2022-10-17
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