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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina BRZOZÓW

Powiat BRZOZOWSKI

Ulica UL. RZESZOWSKA Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość BRZOZÓW Kod pocztowy 36-200 Poczta BRZOZÓW Nr telefonu 13 434 31 22

Nr faksu 13 434 31 22 E-mail jolen70@interia.pl Strona www www.wtrosce.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-02-23

2009-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18040342200000 6. Numer KRS 0000324209

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

JOLANTA HELENA LEŃ PREZES ZARZĄDU TAK

IZABELA JACZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ROMAN WOJTAROWICZ 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

AGATA GAWORECKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

JUDYTA SOŁTYSIK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ROBERT JANKOWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Poprawa jakości życia osób chorych i ich rodzin w domu poprzez 
udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2. Zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych u 
osób chorych oraz wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia 
chorych i ich rodzin.
3. Łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, wspieranie 
rodzin chorych w czasie trwania choroby.
4. Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i profilaktyki.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie opieki paliatywnej, 
wdrażanie modelu domowej opieki.
6. Organizowanie grup wsparcia w żałobie.
7. Pomoc społeczna.
8. Działalność charytatywna i dobroczynność.
9. Ochrona i promocja zdrowia.
10. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym.
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
13. Wspieranie wolontariatu,
14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
15. Reaktywacja społeczna i zawodowa, w szczególności osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
17. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości społecznej.
18. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
19. Kultura.
20. Kultura fizyczna i sport,
21. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
22. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i 
odpłatnej poprzez: 
1. Organizowanie i finansowanie środków opieki paliatywnej nad dziećmi, 
młodzieżą i młodymi dorosłymi.
2. Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla 
dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych i duchowych, świadczonej przez psychologów, lekarzy, 
pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego 
organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, 
pielgrzymek lub innych form terapii.
3. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie 
materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej.
4. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej i leczenia bólu.
5. Prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej, 
pediatrii, anestezjologii i leczenia bólu, 
6. Współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:
a)  Z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i 
innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i 
ich rodzin w kraju i za granicą,
b) Z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
7. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla 
personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób 
zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej.
8. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej.
9. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 
ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych 
hospicjów.
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10. Pozyskiwanie środków na realizację celów fundacji, w tym przy 
zawieranie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
11. Działalność lecznicza, rehabilitacyjna i  wszelkiego rodzaju pomoc i 
wsparcie w tym zakresie.
12. Działalność oświatową i edukacyjną.
13. Działalność wydawniczą.
14. Działalność promocyjną i informacyjną.
15. Działalność sportową i kulturalną.
16. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej w 
obszarze celów fundacji.
17. Wsparcie i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw.
18. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej.
19. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi 
instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, poprzez realizację programów.
20. Działanie na rzecz grup marginalizowanych. 
21. Organizowanie i udział w stażach, misjach i wizytach studyjnych 
służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji.
22. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo.
23. Wynajem, użyczenie i dzierżawa w szczególności nieruchomości, 
ruchomości, rzeczy  i innych praw majątkowych.
24. Pomoc osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym.
25. Promocja i organizacja wolontariatu. 
26. Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji.
27.  Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez.
28. Promowanie i propagowanie idei fundacji z wykorzystaniem Internetu.
29. Prowadzenie sklepu internetowego.
30. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z 
administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, 
przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

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

Fundacja „ W Trosce o Życie” realizuje oraz prowadzi działalność, która ma na celu wspierać osoby starsze, chore i potrzebujące 
wsparcia, pochodzące z południowej części województwa podkarpackiego. Prowadzi całoroczną działalność opiekuńczo-
leczniczą oraz szeroko rozumianą edukację i profilaktykę dla pacjentów przewlekle chorych i ich rodzin oraz osób z 
niepełnosprawnościami. 
W marcu 2018 roku Fundacja zadbała o stworzenie innowacyjnego pierwszego pod nazwą Dziennego Domu Pobytu w 
Brzozowie domu dla ludzi starszych, słabszych i pokrzywdzonych. To oni są podmiotem naszych działań , naszej troski i opieki. 
Ośrodek ten powstał, ponieważ Fundacja „W Trosce o Życie” dostrzegła ogromną potrzebę na usługi geriatryczne, dlatego też 
udało się jej otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na prowadzenie placówki z formą opieki nad osobami starszymi ( 60+), 
niesamodzielnymi lub osobami z niepełnosprawnościami. Myślą przewodnią naszych wszystkich poczynań pod dachem 
Dziennego Domu Pobytu jest hasło „Starość to nie wiek - starość to charakter”. Chcemy, aby każdy podopieczny, który trafi w 
progi naszej placówki został otoczony miłością, życzliwością, troską oraz poczuł ciepło i bezpieczeństwo, jak i nadzieje na lepsze 
jutro. 
Personel DDP-u działał wg autorskiego harmonogramu działań o charakterze integracyjnym, prospołecznym, proobywatelskim, 
prozdrowotnym, rozwojowym, elastycznym i bogatym w swoich formach i metodach. Cały rok 2018 wypełniony był w wizyty 
osób znanych i lubianych, rekomendowanych zarówno przez pracowników jak i podopiecznych. Organizowane były również 
spotkania tematyczne prowadzone przez przedstawicieli instytucji takich jak: ZUS, Policja, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, 
Archidiecezji Parafii, Caritas, Urząd Pracy, Kancelarie Notarialne i Prawnicze. 
Fundacja „W Trosce o Życie” organizowała cykliczne spotkania mające na celu integracje pokoleń, a w szczególności częstymi 
gośćmi były dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół. Tutaj należy wspomnieć o organizowaniu i szerzeniu grup wolontariackich, 
polegających na angażowaniu przede wszystkim młodych osób, spotkania z podopiecznymi. 
Pobyt w Dziennym Domie Pobytu miał na celu eliminację izolacji społecznej i zwiększenie poczucia pewności oraz polepszenie 
kondycji fizycznej, dzięki profesjonalnemu wyposażeniu jednostki w sprzęt rehabilitacyjny. Budowanie wspólnoty, nawiązywanie 
kontaktów poprzez regularne spotkania i wyjścia społeczno-kulturalne (teatr, kino). 
Poza działaniami w DDP Fundacja realizowała również tzw. Granty pod nazwą „W trosce o kręgosłup”, „ Opieka paliatywna ulgą 
dla ciała i duszy”, mające na celu profilaktykę i edukację wśród mieszkańców powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, 
jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i miasta Krosna, dotyczącą po pierwsze: profilaktyki schorzeń kręgosłupa, po 
drugie jak nieść pomoc nieuleczalnie chorym i ich bliskim w zmaganiu się z codziennymi problemami. 
W drugiej połowie roku 2018 w odległych zakątkach Bieszczad dzięki Fundacji „W Trosce o Życie” powstał drugi ośrodek 
wsparcia osób starszych pod nazwą Dzienny Dom Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska. Wydarzenie to miało ten sam profil 
działania  jak DDP w Brzozowie, z wyjątkiem dużego novum, mianowicie w budynku zostało wyodrębnione pomieszczenie w 
którym pobudzane są zmysły terapią światła, aromatoterapią i muzykoterapią. W pomieszczeniu tym znajduje się łóżko wodne i 
fotel masujący. Wyposażenie, wyciszenie, zaciemnienie, wywołują u pensjonariuszy stan relaksu, wypoczynku a jednocześnie 
mobilizację i gimnastykę zmysłów. 
Rok zakończył się integracją pensjonariuszy obydwu ośrodków, podczas zabawy andrzejkowej, uświetnionej występem zespołu 
wokalnego Soul i kolacji wigilijnej. Fundacja prowadziła całoroczną zbiórkę nakrętek, które przekazane zostały na cele 
charytatywne. Akcje prowadzone były w szkołach ościennych powiatów. 
W ramach działalności Fundacji kontynuowana była działalność hospicjum domowego dla dorosłych oraz pielęgniarska opieka 
długoterminowa, świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z NFZ. W sposób ciągły Fundacja ściśle współpracuje z NZOZ 
Dar-Med, wspierając charytatywnie cykliczne akcje w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych, akcji mikołajkowych. 
Pod koniec roku 2018 został wdrożony do realizacji projekt inwestycyjny ze środków Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Miał on na celu połączenie produkcji zdrowej żywności: „Niech Twoje pożywienie będzie lekarstwem a lekarstwo pożywieniem” 
poprzez otwarcie piekarni, zatrudniającej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne.
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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)

Brak

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

800

0

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)

Biblioteka naukowa w dziedzinie opieki 
paliatywnej pozwala na pogłębienie wiedzy z 
zakresu opieki nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi w szczególności pomaga 
rodzinom osób chorych niedołężnych i 
niepełnosprawnych zrozumieć chorobę oraz stan 
psychiczny choroby zależnej. Dodatkowo z 
biblioteki korzystają także pracownicy Fundacji 
oraz osoby współpracujące edukując w zakresie 
prawidłowego podejścia do osób chorych, 
starszych i niepełnosprawnych oraz zrozumienia 
tychże a także podnoszenia swoich kwalifikacji w 
tym zakresie.

86.90.D 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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Działalność w zakresie opieki społecznej jest 
drugą podstawową sferą działalności 
fundacji. Udzielanie pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym oraz osobom chorym i 
starszym. Prowadzenie nieodpłatnie usług 
rehabilitacyjnych w domach, pomoc 
finansowa w zakupie leków, urządzeń, 
przeprowadzenia badan itp. Organizowanie 
dla podopiecznych fundacji spotkań z okazji 
świąt, dla dzieci upominków z okazji Dnia 
Dziecka i św. Mikołaja oraz środków 
opatrunkowych dla osób leżących. 
Rodzinom i osobom sukcesywnie 
przekazywane są artkuły spożywcze, które 
Fundacja pozyskuje z Podkarpackiego Banku 
Żywności.

88.10.Z 0,00 zł

2 promocja i organizacja 
wolontariatu

Działalność związana z ochroną zdrowia 
ludzkiego pozostała gdzie indziej nie 
sklasyfikowana - współpraca z 
wolontariuszami opiera się na 
propagowaniu idei hospicyjnych, 
szkoleniach oraz pracy zespołowej. 
Wolontariat jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania fundacji. 
Wolontariat to nie tylko "nieodpłatna 
pomoc" to przede wszystkim edukacja 
społeczeństwa, naszych bliskich a zwłaszcza 
młodzieży. Wolontariusze angażują się w 
różne przedsięwzięcia w szkołach, aby 
uwrażliwić na cierpienie, ból i umieranie. 
Wolontariusze uczestniczą różnych akcjach 
charytatywnych, zbiórkach środków 
finansowych, zbieraniu nakrętek, różnych 
artykułów .

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
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5 219,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 067 162,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 722 091,62 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 447 829,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 58 007,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 71 725,80 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 144 529,04 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 148 260,99 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.72.Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Planowana przez fundację działalność ma przede wszystkim zaspokoić potrzeby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związane z organizacją dostosowanych do 
ich możliwości psychofizycznych miejsc pracy.
Planuje się utworzenie pięciu miejsc pracy, które pozwolą na integrację społeczną i zawodową 
zatrudnionych osób.
Branża, w której działać będzie firma społeczna odpowiada na potrzeby rynku i realne 
możliwości zbytu oferowanych produktów.
Połączenie lokalnych potrzeb, potencjału fundacji oraz potencjału planowanych pracowników 
daje dużą realność przetrwania przedsięwzięcia również po zakończeniu wsparcia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

976 619,69 zł

0,00 zł

0,00 zł

90 542,31 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
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2.4. Z innych źródeł 501 449,63 zł

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

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 5 219,00 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

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: 1 814 655,47 zł 5 219,00 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

1 528 954,09 zł 5 219,00 zł

64 765,87 zł 0,00 zł

192 407,28 zł

3,37 zł

28 524,86 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wsparcie seniorów oraz beneficjentów w zakresie opieki paliatywnej oraz opieki hospicyjnej. 5 219,00 zł

1 Pomoc społeczna -wsparcie seniorów i opieka paliatywna. Wydatki zostały poniesione m.in. na 
usługi fizjoterapeutyczne, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych, bilety wstępu 
dla seniorów.

5 219,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

35 700,00 zł

40 835,19 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)

71 725,80 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -81 124,31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 758,87 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

25 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)

10,39 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej -120 681,48 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

304 108,20 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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14 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)

140 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

15 osób

125 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 623 900,00 zł

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

0,00 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 

623 900,00 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)  

2 348,67 zł

3 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

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

349 200,00 zł

349 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 274 700,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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)

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

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

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 900,62 zł

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

1 Dzienny Dom Pobytu w 
Brzozowie, Dzienny Dom 
Pobytu w gminie Tyrawa 
Wołoska,

Zwiększenie dostępności Usług 
społecznych, w szczególności 
usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług 
wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

90 542,31 zł

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Helena  Leń 
Izabela Jaczewska 
Roman Wojtarowicz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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