
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZAKLICZYN

Powiat TARNOWSKI

Ulica RYNEK Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKLICZYN Kod pocztowy 32-840 Poczta ZAKLICZYN Nr telefonu 14-665-39-99

Nr faksu 14-665-39-99 E-mail biuro@bezbarier.org Strona www www.bezbarier.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85258912500000 6. Numer KRS 0000089541

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

Jerzy Woźniak Prezes TAK

Bogdan Litwa Wiceprezes TAK

Andrzej Szczepański Sekretarz TAK

Joanna Mleczko Skarbnik TAK

Irena Kwiek 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antonina Średniawa Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Krzysztof Pałach Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Teresa Piekarz Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe 
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 
I. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, 
leczniczej i zawodowej.
II. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
1)    działalność na rzecz osób specjalnej troski;
2)    wszechstronne propagowanie informacji metod i technik w zakresie 
profilaktyki AIDS;
3)    popieranie i promocja zdrowia;
4)    profilaktyka alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa;
5)    podejmowanie działań w zakresie  pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób; 
6)      promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem  z pracy; 
7) świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz różnych 
innych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych o charakterze 
integracyjnym;
b) prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
c) współpracę i wzajemną pomoc członkom stowarzyszenia;
d) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach 
działania;
e) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów 
oraz sądów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
f) opiniowanie projektów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
g) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
h) organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
i) inne działania realizujące cele stowarzyszenia (organizowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, organizacja przewozu osób niepełnosprawnych, pomoc 
osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i 
ortopedyczny oraz pomoc w uzyskiwaniu orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności );
j) wsparcie finansowe i rzeczowe oraz wypłata stypendiów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 
a) PROWADZENIE PUNKTU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – (działalność całoroczna)
Punkt Integracji Społecznej funkcjonuje od 2009 roku w lokalu znajdującym się w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Zakliczynie ul. Tarnowska 2. Celem działalności punktu jest udzielanie bezpłatnych 
konsultacji dla mieszkańców Gminy Zakliczyn, w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rodzin 
wykluczonych oraz promowanie i animowanie lokalnej aktywności. Zakres udzielanych porad i wsparcia 
merytorycznego obejmuje wypełniane wniosków do PRFON, PCPR i innych instytucji udzielających 
wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, pomoc w prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych, wypożyczania drobnego sprzętu 
rehabilitacyjnego, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, informowanie o dostępnych ulgach i 
uprawnieniach dostępnych w programach pomocowych.
b) PROWADZENIE PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO W ZAKLICZYNIE-(działalność całoroczna)
Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa ze środków Starostwa Powiatowego w 
Tarnowie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Placówka w Zakliczynie jako placówka 
niespecjalistyczna, obejmuje wsparcie dla 14 dzieci. Funkcjonuje przez cały rok, 5 dni w tygodniu po 
cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do godz. 18:00. Dzieci uczestniczyły w 
różnych formach terapii, otrzymywały pomoc w nauce, były objęte dożywianiem.
c) PROWADZENIE PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO W FILIPOWICACH-(działalność całoroczna)
Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa ze środków Starostwa Powiatowego w 
Tarnowie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Placówka objęła swą działalnością dzieci z 
terenu gminy Zakliczyn. Systematyczną pomocą objętych było 26 dzieci, korzysta 34. Ośrodek 
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funkcjonuje przez cały rok, 5 dni w tygodniu po cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku od 
godz. 14:00 go godz. 18:00. Jest to placówka specjalistyczna, zatrudniająca oprócz wychowawców także 
specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedę i psychologa.
d) Program wyrównywania różnic mierzy regionami-obszar-D-Tytuł Zadania „Likwidacja Barier 
Transportowych- Zakup Autobusu Do Przewozu Osób Niepełnosprawnych”
Celem programu był zakup autobusu przez SPON „Bez Barier” do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Zakup autobusu umożliwił większą dyspozycyjność w zakresie przewozu dzieci uczęszczających do  
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO w Zakliczynie i Filipowicach. 
Zakup autobusu zrefundował w 30% PFRON, pozostałe 70% budżetu sfinansowano ze środków 
własnych SPON „Bez Barier”.
e) AKADEMIE DLA AKTYWNYCH- wsparcie dla Seniorów
W 2015 roku po raz trzeci realizowaliśmy projekt wsparcia dla Seniorów polegających na prowadzeniu 
ośrodków wsparcia pod nazwą „Akademie dla Aktywnych”-kluby samopomocy. Ideą przedsięwzięcia 
jest uaktywnienie osób w wieku 50 plus w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie zajęć i wykładów 
tematycznych w ośmiu ośrodkach na terenie gminy Zakliczyn.
f) PROGRAM „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”
Program realizowany był od 22 czerwca 2015 do kwietnia 2016 roku.  Celem programu była  pomoc 
osobom przewlekle i ciężko chorym w uzyskaniu bezpłatnych leków. W okresie realizacyjnym 
wsparciem objętych było 49 rodzin. Pomoc kierowana była za pomocą specjalistycznych, 
dedykowanych kart podarunkowych, umożliwiających nabycie leków w formie bezgotówkowej. Kwota 
pomocy wynosiła od 100-500 zł.
g) PROGRAM STYPENDIALNY „Studencka Agrafka”
Autorski program stypendialny realizowany wspólnie z Gminą Zakliczyn i Wojnicz.
a) stypendia dla 5 studentów zamieszkujący w gminie Wojnicz w kwocie 4.500 zł (4 stypendia w 
wysokości 1.000 zł, 1 stypendium w wysokości 500 zł)
b) stypendia w  wysokości 500 zł dla 9 studentów zamieszkujących w gminie Zakliczyn w kwocie 4.500 zł 
(po 500 zł)
h) PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA AGORY”
Program realizowany wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii, wspierający troje szczególnie 
uzdolnionych studentów. Stypendium wynosi 3.420 zł rocznie. W roku akademickim 2015/2016 
stypendium uzyskało 2 studentów z gminy Zakliczyn i 1 student z gminy Wojnicz. Stypendium otrzymują 
studenci, którzy uzyskali najwyżej notowane aplikacje konkursowe.
i) PROGRAM STYPENDIALNY „LEKTOR” 
Program wspierający studentów I roku studiów. Stypendium wynosi 5.000 zł rocznie, wypłacane jest co 
miesiąc na konto stypendysty. W roku akademickim 2015/2016 stypendium uzyskało 6 studentów.  O 
stypendium mogą się ubiegać studenci z gminy Zakliczyn.
j) „INTEGRACYJNE SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE”
5 grudnia 2015 roku w   Domu Weselnym TARA w Zakliczynie  odbyła się integracyjna impreza 
mikołajkowa. W imprezie wzięło udział ponad 100 osób niepełnosprawnych oraz dzieci z ośrodków 
wsparcia wraz z wychowawcami. 
k) ZBIÓRKI PUBLICZNE 
Stowarzyszenie SPON „Bez Barier” przeprowadziło zbiórkę publiczną.  Fundusze w formie 
dobrowolnych datków zbierano do specjalnie oznakowanych puszek z logo Stowarzyszenia „Bez Barier” 
i skarbonek stacjonarnych.
Do puszek kwestarskich:
-14.05.2015  podczas II Koncert „Piosenki Przedszkolnej” w Zakliczynie pod hasłem „Basiu-to dla Ciebie 
śpiewam i tańczę” zebrano 1.571,78 zł.  Kwotę przekazano na leczenie niepełnosprawnej Basi H.
Ponadto kontynuowano kwestę pod hasłem „Zbiórka dla Mateusza”  do szklanej skarbonki 
umieszczonej w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Zakliczynie, gdzie  zebrano 327,43 zł.  Kwotę 
przeznaczono na leczenie osoby niepełnosprawnej - Mateusza K.
l) PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY
W 2015 roku Stowarzyszenie wydało ok 30 ton żywności, w tym ser żółty, mleko, olej, makaron, cukier, 
dżem, groszek z marchewką, klopsy, mielonka, kasza, ryż i płatki kukurydziane zostały podarowane 
najbardziej potrzebującym rodzinom z Gminy Zakliczyn. Pomoc uzyskało około 600 osób.
m) REALIZACJA POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zorganizowano 2 turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych stowarzyszenia, pomoc w zakupie sprzętu, 
udostępnianie konta  w celu zbierania 1% podatku przez podopiecznych Stowarzyszenia. Organizacja i 
przeprowadzanie akcji/imprez charytatywnych.
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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)

700

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie innych 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w 
tym warsztatów terapii 
zajęciowej. 
Stowarzyszenie 
prowadzi dwie placówki 
wsparcia dziennego dla 
dzieci. Placówki 
organizują pomoc 
dzieciom i rodzinom w 
pełnieniu właściwych 
ról w 
rodzinie. Codzienna 
opieka polega na 
prowadzeniu 
stacjonarnej, dziennej 
opieki nad dziećmi w 
wielu szkolnym (od 6-
14 lat ). W ramach zajęć 
w placówce 
organizowane są 
zajęcia 
socjoterapeutyczne, 
pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
wycieczki i wyjazdy 
wakacyjne, posiłek 
dostosowany do czasu 
przebywania i pory 
dnia. Ponadto dzieci 
mają możliwość 
rozwijać swoje pasje i 
talenty uczestnicząc 
cyklicznie w 
warsztatach 
tematycznych np. nauki 
gry w tenisa ziemnego, 
nauka jazdy na łyżwach. 
Zapewniamy dzieciom 
również dostęp do 
kultury poprzez 
wyjazdy do teatru czy 
kina. Placówka 
zapewnia również 
dostęp do specjalistów 
:logopedy, pedagoga 
szkolnego czy 
psychologa, którzy 
pomagają w 
pokonywaniu 
problemów, 
niepowodzeń szkolnych 
czy negatywnych 
sytuacji w domu. PO 
zakończonych zajęciach 
dzieci są odwożone do 
domu pod opieką 
wychowawców.

88.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inne działania 
realizujące cele 
stowarzyszenia 
(organizowanie 
turnusów 
rehabilitacyjnych, 
organizacja przewozu 
osób 
niepełnosprawnych, 
pomoc osobom 
niepełnosprawnym w 
zaopatrzeniu w sprzęt 
rehabilitacyjny i 
ortopedyczny, pomoc w 
uzyskaniu orzeczeń o 
niepełnosprawności). 
W ramach tej 
działalności 
prowadzimy punkt 
integracji społecznej, 
który można uzyskać 
pomoc w wypełnianiu 
wniosków do PCPR  i 
innych instytucji 
pomocowych. 
Organizujemy również 
przewóz osób 
niepełnosprawnych, w 
tym dzieci do Ośrodka 
Pobytu Dziennego. W 
punkcie integracji 
społecznej 
organizowane są 
również imprezy 
integracyjne oraz 
wjazdy na turnusy 
rehabilitacyjne.

94.99.Z
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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) 652,107.98 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 651,266.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 841.08 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

262,355.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 40,573.71 zł

456.00 zł

3,258.50 zł

34,960.00 zł

1,899.21 zł

0.00 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 255,970.49 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 262,355.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 93,208.78 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -62,728.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 210,265.43 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 452,798.96 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 720,787.07 zł 452,798.96 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

713,995.07 zł 452,798.96 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

770.00 zł

0.00 zł

6,022.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Filipowicach 3,912.81 zł

2 Prowadzenie programów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów 16,380.00 zł

3 Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych 2,838.11 zł

4 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych 33,660.00 zł

1 rehabilitacja, leczenie, pomoc rzeczowa dla osób wskazanych przez podatników 47,859.15 zł

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

115,331.85 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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.)

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

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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 120,955.00 zł

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 120,955.00 zł

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

120,955.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 120,955.00 zł

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

0.00 zł

20.00 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

5.00 osób

15.00 osób

5.00 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

2.00 osób
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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)

741.58 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

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

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)

9,338.00 zł

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

1,496.00 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)

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

2,122.00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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

1 Prowadzenie PWD w 
Zakliczynie i Filipowicach

Wspieranie rodziny w 
pokonywaniu trudności 
związanych z opieką i 
wychowaniem dzieci w rodzinie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie 147,600.00 zł

2 Impreza mikołajkowa dla 
dzieci niepełnosprawnych

Integracja osób i dzieci 
niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Tarnowie 3,000.00 zł

3 Stypendia, Akademia dla 
Aktywnych, placówki PWD, 
program żywnościowy, 
program lekowy

Pomoc mieszkańcom gminy 
Zakliczyn

Urząd Miasta i Gminy Zakliczyn 106,755.00 zł

4 Program stypendialny 
"Studencka Agrafka"

Wspiercie szczególnie 
uzdolnionych studentów

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz 5,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 2

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Woźniak 
15.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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