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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 2017-06-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica KASZTANOWA Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-227 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 602681752

Nr faksu E-mail 
kmoczurad@poczta.onet.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-06-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12253262700000 6. Numer KRS 0000410254

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 MOCZURAD PREZES ZARZĄDU TAK

TOMASZ KRUPIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JERZY DONIMIRSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W KRAKOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. wszechstronna pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi,
       b. działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz 
poprawy ich sytuacji w
            rodzinie i społeczeństwie,
       c. promowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób 
niepełnosprawnych,
       d. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie,
       e. działalność charytatywno-opiekuńcza,
       f. promocja zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:
        a. Prowadzenie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym 
Dzieciom i Ich
            Rodzinom w Krakowie,
        b. otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych i 
niepełnosprawnych,
        c. organizowanie kolonii letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży 
            niepełnosprawnej, a w szczególności obozów dla osób 
niepełnosprawnych w
            Szczyrzycu,
        d. tworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i 
wymiany doświadczeń
            pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, 
krajowymi i zagranicz-
            nymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych,
        e. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Fundacji,
        f. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym,
            środkami masowego przekazu, dla realizacji celów Fundacji.

2. Działalność określona w ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji, 
jako działalność
    Nieodpłatna i odpłatna.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ POTWOROWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MACIEJ KOSZUTSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

STANISŁAW GÓRSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

STANISŁAW SZWEYCER CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ANDRZEJ BAEHR CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

TOMASZ ZDZIEBKOWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ADAM LESZCZYŃSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Akcja charytatywna „Opłatek Maltański”.
 Podobnie jak w latach ubiegłych FPKM w Krakowie organizowała i koordynowała akcję charytatywną 
„Opłatek Maltański”, przy współpracy lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W 2016 roku „Opłatek 
Maltański” został zorganizowany w 29 miejscowościach w Polsce (Kraków, Wieliczka, Kęty, Myślenice, 
Chrzanów, Tarnów, Szczyrzyc, Wadowice, Nowy Targ, Jaworzno, Katowice, Bielsko-Biała, Rzeszów, 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Pszczyna, Kombornia, Stalowa Wola, Mieścisko, Gliwice, Staniszów, Warszawa, Świdnica, Szczecin, 
Poznań, Działdowo, Lublin, Bydgoszcz, Olsztyn, Wrocław, Toruń). W maltańskich Wigiliach wzięło udział 
3177 podopiecznych Miejskich Ośrodków pomocy Społecznej oraz Caritas z całej Polski, w tym 2089 
osób dorosłych i 1088 dzieci. Wszyscy otrzymali przygotowane paczki żywnościowe, z artykułami 
gospodarstwa domowego, środki czystości, a dzieci dodatkowo zabawki itp. W przygotowaniach do 
opłatka i w samej akcji wzięło udział 350 wolontariuszy.” Opłatek Maltański” wsparł także dodatkowo 
Wigilię dla osób starszych i samotnych z miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (25 osób).

     XII Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych – Szczyrzyc 2016. 
Kolejny, XII Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu powstał we 
współpracy ze Śląskim Oddziałem FPKM w Warszawie oraz Maltańską Służbą Medyczną –Pomoc 
Maltańska. Obóz miał miejsce w przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych Gościńcu św. 
Bernarda w Szczyrzycu, na terenie Opactwa Cystersów. 
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i koniecznością udsotepnienia miejsc noclegowych dla 
wolontariuszy  m.in. z Węgier, Republiki Federalnej Niemiec, Belgii, odbył się jeden turnus. Wzięło w 
nim udział 14 niepełnosprawnych oraz 19 wolontariuszy pełnoletnich oraz 8 kadetów. Maltański obóz 
ma charakter terapeutyczno-integracyjny dla osób z upośledzeniem umysłowym i/lub fizycznym. Celem 
obozu jest m.in.: 1/. rozwój zaradności i samodzielności uczestników oraz wzmocnienie wiary we 
własne siły, 2/. spokojny wypoczynek umożliwiający pracę nad sobą i rozwój społeczny zarówno 
uczestników jak i wolontariuszy, 3/. wspólna praca nad pokonywaniem barier nie tylko fizycznych, ale 
zwłaszcza psychicznych, zawieranie przyjaźni i walka ze stereotypami. program obozu był realizowany 
m.in. poprzez zajęcia terapeutyczne o charakterze warsztatowym z udziałem osób niepełnosprawnych 
oraz wolontariuszy, zajęcia o charakterze rekreacyjnym oraz integracyjnym dla wszystkich uczestników 
obozu.

   „Środowiskowy Model Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego” (projekt realizowany przez 
FPKM, dotowany przez Fundację PZU).
Dzięki realizacji projektu „Środowiskowy Model Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego” rodziny 
99 niepełnosprawnych dzieci zyskały nowe kompetencje, przede wszystkim w zakresie komunikacji, 
dzięki prowadzonej w środowisku domowym terapii metodą Video Interaction Training. W ramach 
projektu odbyto 975 wizyt domowych, w tym dla dwojga dzieci z Domu Dziecka. Zwiększyło to nie tylko 
kompetencje rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, ale również pomogło 
włączyć w życie rodziny skoncentrowane na potrzebach dziecka niepełnosprawnego zdrowe 
rodzeństwo, o którym bardzo często się zapomina. Dzięki metodzie bazującej na zasobach rodzice 
umocnili w sobie przekonanie, że potrafią być dobrymi rodzicami dla swoich dzieci. Ponadto, dzięki 
intensywnie prowadzonej fizjoterapii rodzice nauczyli się, na co należy zwracać uwagę w organizacji 
domu. Prowadzone zajęcia z pedagogami i psychologami pomogły rodzicom poznać różne formy 
zabawy, stymulujące rozwój dziecka.
Projekt przyczynił się do rozwiązania problemu zbyt słabej opieki nad rodzicami z dzieckiem 
niepełnosprawnym w środowisku lokalnym. Dzięki niemu udało się udzielić wsparcia rodzinom małych 
dzieci niepełnosprawnych, które takiego wsparcia oczekują najbardziej ze względu na trudności 
logistyczne związane z transportem (np. wcześniaki), ze względu na stan zdrowia dzieci oczekujących w 
kolejce na przyjęcie na oddział NFZ oraz ze względu na stan psychiczny rodziców. Małe dzieci 
niepełnosprawne uzyskały intensywną domową terapię, której efektem jest istotne wsparcie rozwoju 
dzieci i wyrównanie szans na zdrowe dzieciństwo. zakupiony został także sprzęt do komunikacji 
alternatywnej, z którego po zakończeniu projektu korzysta codziennie co najmniej 60 dzieci.
Duży sukces działań związanych z projektem, z niespodziewanym przez FPKM w Krakowie efektem, jest 
obecnie jego rozpoznawalność w Małopolsce i świadczy o wielkiej potrzebie realizowania 
środowiskowego modelu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Beneficjenci projektu wyrażali 
ogromną wdzięczność za możliwość otrzymania wsparcia środowiskowego, natomiast terapeuci 
realizujący ww. wsparcie ocenili bardzo pozytywnie skuteczność działań tego modelu. Również władze 
miasta Krakowa oraz urząd Marszałkowski docenili działania projektowe. Dzięki ich wsparciu 
zorganizowano ogólnopolską konferencję promującą środowiskowy model pracy oraz wydano 
publikację, swego rodzaju podręcznik terapii niepełnosprawnego dziecka będący kompendium wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, przeznaczony zarówno dla rodziców jak i terapeutów.
Doskonałe rezultaty uzyskane podczas realizacji projektu zaowocowały jego kontynuacją w 2017 roku.

   Projekt „Ratujemy życie”- (realizowany w ramach „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska 
lokalnie”)
W projekcie uczestnikami byli uczniowie i starsi mieszkańcy miejscowości Głogoczów koło Krakowa, 
których przeszkolono w udzielaniu pierwszej pomocy , m.in. także w zakresie teoretycznego i 
praktycznego zastosowania automatycznych defibrylatorów AED. Uczestnicy szkoleń nabyli także 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

3436

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wiedzę o podstawowych zabiegach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki dofinansowaniu 
zakupiony został sprzęt do realizacji zadania. Uczniowie i dorośli mieli możliwość zapoznania się z 
zasadami działania i zastosowania AED na fantomie, odbyli praktyczne ćwiczenia  przy zastosowaniu 
zakupionego sprzętu. Szkolenia były prowadzone przez 6 ratowników medycznych, a w ćwiczeniach 
pomagało 7 wolontariuszy. Łącznie przeszkolono 90 osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Pielgrzymka z osobami niepełnosprawnymi do Lourdes w 2016 roku.
Jak co roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie udzieliła wsparcia finansowego 
pielgrzymki osób niepełnosprawnych od Lourdes. W pielgrzymce uczestniczyło 31 osób 
niepełnosprawnych, a opiekę nad nimi sprawowało m.in. 40 wolontariuszy.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Zorganizowanie 
spotkania i poczęstunku 
wigilijnego dla osób 
najuboższych, 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 
przygotowanie i 
wręczenie paczek z 
okazji Świat Bożego 
Narodzenia dla osób 
ubogich i bezdomnych, 
przy współpracy 
lokalnych Ośrodków 
Pomocy Społecznej. W 
2016 roku „Opłatek 
Maltański” został 
zorganizowany w 29 
miejscowościach w 
Polsce (Kraków, 

88.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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Wieliczka, Kęty, 
Myślenice, Chrzanów, 
Tarnów, Szczyrzyc, 
Wadowice, Nowy Targ, 
Jaworzno, Katowice, 
Bielsko-Biała, Rzeszów, 
Pszczyna, Kombornia, 
Stalowa Wola, 
Mieścisko, Gliwice, 
Staniszów, Warszawa, 
Świdnica, Szczecin, 
Poznań, Działdowo, 
Lublin, Bydgoszcz, 
Olsztyn, Wrocław, 
Toruń). W maltańskich 
Wigiliach wzięło udział 
3177 podopiecznych 
Miejskich Ośrodków 
pomocy Społecznej 
oraz Caritas z całej 
Polski, w tym 2089 
osób dorosłych i 1088 
dzieci. Wszyscy 
otrzymali 
przygotowane paczki 
żywnościowe, z 
artykułami 
gospodarstwa 
domowego, środki 
czystości, a dzieci 
dodatkowo zabawki itp. 
W przygotowaniach do 
opłatka i w samej akcji 
wzięło udział 350 
wolontariuszy.” 
Opłatek Maltański” 
wsparł także 
dodatkowo Wigilię dla 
osób starszych i 
samotnych z miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie 
(25 osób).

Druk: MPiPS 5



działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja projektu 
"Środowiskowy model 
Pracy z Rodziną Dziecka 
Niepełnosprawnego". 
Dzięki realizacji 
projektu 
„Środowiskowy Model 
Pracy z Rodziną Dziecka 
Niepełnosprawnego” 
rodziny 99 
niepełnosprawnych 
dzieci zyskały nowe 
kompetencje, przede 
wszystkim w zakresie 
komunikacji, dzięki 
prowadzonej w 
środowisku domowym 
terapii metodą Video 
Interaction Training. W 
ramach projektu 
odbyto 975 wizyt 
domowych, w tym dla 
dwojga dzieci z Domu 
Dziecka. Zwiększyło to 
nie tylko kompetencje 
rodziców w zakresie 
opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym, ale 
również pomogło 
włączyć w życie rodziny 
skoncentrowane na 
potrzebach dziecka 
niepełnosprawnego 
zdrowe rodzeństwo, o 
którym bardzo często 
się zapomina. Dzięki 
metodzie bazującej na 
zasobach rodzice 
umocnili w sobie 
przekonanie, że 
potrafią być dobrymi 
rodzicami dla swoich 
dzieci. Ponadto, dzięki 
intensywnie 
prowadzonej 
fizjoterapii rodzice 
nauczyli się, na co 
należy zwracać uwagę 
w organizacji domu. 
Prowadzone zajęcia z 
pedagogami i 
psychologami pomogły 
rodzicom poznać różne 
formy zabawy, 
stymulujące rozwój 
dziecka.

88.10.Z

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

1/ Organizacja Letniego 
Obozu dla 
niepełnosprawnej 
młodzieży w Szczyrzycu. 
Wzięło w nim udział 14 
niepełnosprawnych 

85.51.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

oraz 19 wolontariuszy 
pełnoletnich oraz 8 
kadetów. Maltański 
obóz ma charakter 
terapeutyczno-
integracyjny dla osób z 
upośledzeniem 
umysłowym i/lub 
fizycznym. Celem obozu 
jest m.in.: 1/. rozwój 
zaradności i 
samodzielności 
uczestników oraz 
wzmocnienie wiary we 
własne siły, 2/. 
spokojny wypoczynek 
umożliwiający pracę 
nad sobą i rozwój 
społeczny zarówno 
uczestników jak i 
wolontariuszy, 3/. 
wspólna praca nad 
pokonywaniem barier 
nie tylko fizycznych, ale 
zwłaszcza psychicznych, 
zawieranie przyjaźni i 
walka ze stereotypami. 
program obozu był 
realizowany m.in. 
poprzez zajęcia 
terapeutyczne o 
charakterze 
warsztatowym z 
udziałem osób 
niepełnosprawnych 
oraz wolontariuszy, 
zajęcia o charakterze 
rekreacyjnym oraz 
integracyjnym dla 
wszystkich uczestników 
obozu.
2/ Organizacja wyjazdu 
grupy osób 
niepełnosprawnych na 
doroczne Dni Osób 
Niepełnosprawnych w 
Lourdes. Jak co roku 
Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich 
w Krakowie udzieliła 
wsparcia finansowego 
pielgrzymki osób 
niepełnosprawnych od 
Lourdes. W pielgrzymce 
uczestniczyło 31 osób 
niepełnosprawnych, a 
opiekę nad nimi 
sprawowało m.in. 40 
wolontariuszy
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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 wyników/zysków i strat) 388,545.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 344,217.59 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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.Z Szkolenia prowadzone w ramach działań 
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w 
Krakowie w 2016 roku.
W 2016 roku w ramach działalności FPKM w 
Krakowie prowadzone były następujące 
warsztaty i szkolenia dla psychologów, 
pedagogów i terapeutów z zakresu terapii dzieci 
z autyzmem. Trzykrotnie w miesiącach” marzec, 
listopad i grudzień 2016 r. odbyły się warsztaty 
pt. „Niedyrektywne formy terapii dziecka z 
autyzmem” oraz w miesiącu sierpniu 2016 r. 
szkolenie pt. „Podstawowe strategie w pracy z 
dziećmi ze spektrum autyzmu”. W warsztatach i 
szkoleniach wzięło udział 54 uczestników.

82.99.Z W roku 2016 Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich wykonywała działania promujące 
na rzecz sponsorów swojej działalności 
statutowej w trakcie realizowanych przez siebie 
projektów „Opłatek Maltański” oraz podczas 
obchodów 10-lecia działalności Maltańskiego 
Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i 
Ich Rodzinom w Krakowie.
Fundacja była również organizatorem 
charytatywnego Maltańskiego Koncertu Kolęd i 
Pastorałek, który odbył się w Filharmonii 
Krakowskiej w dniu 10 stycznia 2017 roku. W 
Filharmonii Krakowskiej wystąpili soliści oraz 
Mieszany Chór Mariański oraz Orkiestra 
Symfoniczna Krakowska Młoda Filharmonia, a 
gwiazdą wieczoru był Jacek Wójcicki.

Druk: MPiPS 8
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 44,320.00 zł

d) Przychody finansowe 8.23 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

5,000.00 zł

21,870.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 225,297.59 zł

0.00 zł

76,086.63 zł

142,500.00 zł

6,710.96 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 136,378.23 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 26,870.00 zł
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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 8,900.20 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: 398,899.13 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

335,317.39 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

47,106.68 zł

374.47 zł

16,095.26 zł

5.33 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -2,786.68 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.1 etatów

56.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

274.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

274.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 122,698.72 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20,298.72 zł

20,298.72 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 102,400.00 zł

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

97,498.72 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 97,498.72 zł

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

25,200.00 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

10,224.89 zł

150.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

150.00 osób

3.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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

pomoc z okazji Świat Bożego 
Narodzenia dla osób ubogich, 
bezdomnych poprzez 
organizację spotkania, 
poczęstunku i paczek 
żywnościowych

Urząd Miejski w Bielsku-Bialej 10,120.00 zł

2 wydanie książki "Pomiędzy 
ideą a rzeczywistością. 10 lat 
działalności Maltańskiego 
Centrum Pomocy 
Niepełnosprawnym 
Dzieciom i Ich Rodzinom w 
Krakowie

promocja zdrowia przez 
wydanie książki "Pomiędzy ideą 
a rzeczywistością. 10 lat 
działalności Maltańskiego 
Centrum Pomocy 
Niepełnosprawnym Dzieciom i 
Ich Rodzinom w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa 6,750.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8,800.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Moczurad Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 promocja, kultury, historii i tradycji Województwa 
Małopolskiego

Województwo Małopolskie 5,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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