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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 2022-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica MICHAŁA 
OSSOWSKIEGO

Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-656 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-637-07-12

Nr faksu E-mail krakow@caritas.pl Strona www www.krakowcaritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-24

2004-05-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04001981800000 6. Numer KRS 0000207658

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

Tomasz Stec Dyrektor TAK

Grzegorz Wicher Z-ca Dyrektora TAK

Rafał Buzała Sekretarz 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

Krystyna Kamińska Dziedzic Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Szopa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Machaj Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa 
Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania 
miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu 
konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze 
godność każdej osoby ludzkiej.
Do zadań Caritas należy:
1) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, 
systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego 
zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, 
samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, 
bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy,
2) udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Archidiecezji i poza 
jej granicami,
3) opracowywanie programów działalności charytatywnej,
4) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, 
a także wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa 
publicznego,
6) propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zadania swe Caritas realizuje poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, 
oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych 
właściwych dla realizacji zadań Caritas w oparciu o rozpoznane w 
środowisku potrzeby. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w 
oparciu o ich odrębne statuty      i regulaminy, 
2) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich i wielodzietnych, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zarówno 
w ośrodkach własnych jak i wynajmowanych,
3) prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną, współpracę 
ze środkami społecznego przekazu w celu propagowania działalności 
Caritas,
4) pozyskiwanie środków na działalność charytatywną od sponsorów oraz 
występowanie o dotacje i refundacje.

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

Troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi chorych, starszych 
i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy a także dzieci i młodzież 
ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi ok. 40 ośrodków dla najbardziej 
potrzebujących oraz podejmuje akcje charytatywne na rzecz tych środowisk. 

W 2021 r. pandemia Covid-19 wymusiła zmiany w funkcjonowaniu wielu placówek, zależnie od zarządzeń Ministerstwa 
Zdrowia.
 
1. Pomoc dla dzieci i rodzin
W związku z liczbą rodzin egzystujących na granicy minimum socjalnego oraz trudną sytuacją dzieci z tych rodzin, jak również w 
związku ze wzrastającą liczbą rodzin niepełnych i przypadków stosowania przemocy w rodzinie Caritas prowadziła placówki 
opiekuńczo – wychowawcze (3 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Socjalizacyjnego w Krakowie, Kłaju 
i Lubniu, 2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego w Krakowie i Nowej Wsi,), Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Tenczynku, Krakowie 
i Wieliczce oraz organizowała akcje charytatywne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich (wypoczynek letni, paczki świąteczne 
itp.).

2. Pomoc dla osób najuboższych i bezdomnych
W ramach pomocy osobom najuboższym i bezdomnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadziła następujące placówki: 
Punkt Socjalny w Brzegach koło Wieliczki, Kuchnię św. Brata Alberta w Krakowie, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet 
w Krakowie oraz miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet na czas niskich temperatur w Krakowie. Prowadziła 
też zadanie Asystent Osoby Bezdomnej. 24 grudnia Caritas zorganizowała wydawanie paczek i potraw świątecznych (tradycyjna 
Wigilia dla Bezdomnych i Samotnych była niemożliwa z powodu pandemii Covid-19) dla 720 osób.  

3. Pomoc dla osób chorych i starszych
W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa i wzrostem liczby osób starszych, chorych, niepełnosprawnych 
ruchowo Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadziła ośrodki świadczące usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne 
oraz rehabilitacyjne. Było to 8 Stacji Opieki: w Zakopanem, Wieliczce, Gdowie, Myślenicach, Nowym Targu (opieka 
pielęgniarska i rehabilitacyjna od poniedziałku do piątku), Krakowie (tylko opieka pielęgniarska) oraz Zembrzycach i Zatorze 
(tylko rehabilitacja), Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny dla chorych i starszych w Zembrzycach, a także Rodzinny Dom Pomocy w 
Krakowie i Mieszkania Chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych w Brzegach koło Wieliczki. 
Caritas prowadziła też placówki dziennego pobytu aktywizujące osoby starsze: - Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – Klub 
Samopomocy w Krakowie, Klub Seniora w Krakowie oraz Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych 
i niepełnosprawnych w Brzegach koło Wieliczki, a także Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera w 
Krakowie.

4. Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Odpowiadając na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, Caritas krakowska prowadziła ośrodki dziennego 
pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: 3 Środowiskowe Domy Samopomocy w Krakowie i Woli Filipowskiej oraz 3 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odrowążu, Zembrzycach i Spytkowicach. Ośrodki zapewniały fachową opiekę instruktorów 
terapii zajęciowej, umożliwiającą podnoszenie sprawności psychofizycznej poprzez realizację programu terapeutyczno – 
rehabilitacyjnego. Celem ośrodków jest wyrwanie z izolacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwienie 
integracji ze środowiskiem, a także podtrzymanie i nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do codziennego życia. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej dodatkowo skupiają się na rehabilitacji społecznej i zawodowej. Funkcjonowanie ośrodków 
pomaga również rodzicom i opiekunom, którzy mają możliwość odpocząć lub znaleźć zatrudnienie.
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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)

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

54913

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

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

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.  Prowadzenie 
Stacji Opieki świadczących usługi opiekuńczo – 
pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne dla osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych w ich 
domach oraz w siedzibach stacji. 8 Stacji Opieki: 
w Zakopanem, Wieliczce, Krakowie, Gdowie, 
Myślenicach, Nowym Targu (opieka 
pielęgniarska i rehabilitacyjna od poniedziałku 
do piątku) oraz Zembrzycach i Zatorze (tylko 
rehabilitacja). Prowadzenie ośrodków dziennego 
pobytu dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie: 3 Środowiskowe Domy 
Samopomocy w Krakowie i Woli Filipowskiej 
oraz 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Odrowążu, Zembrzycach i Spytkowicach. 
Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla 
osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie. 
Prowadzenie ośrodków dziennego pobytu dla 
osób w podeszłym wieku w Krakowie i Brzegach.

88.10.Z 447 123,26 zł

2

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

Pozostała pomoc społeczna dla osób i rodzin bez 
zakwaterowania, pomoc ofiarom katastrof.  
Punkt Socjalny w Brzegach koło Wieliczki udziela 
pomocy w formie przekazywania żywności, 
odzieży używanej 
i nowej. Główne programy pomocy to Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
i program „Spiżarnia Caritas”. Kuchnia św. Brata 
Alberta w Krakowie wydaje ok. 450 - 500 
gorących posiłków dziennie (zupa z wkładką 
mięsną + pieczywo) ubogim. Beneficjentami są 
bezdomni, matki samotnie wychowujące dzieci, 
osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, 
bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów 
karnych. Caritas prowadziła też projekt 
usamodzielniający  pn. Asystent osoby 
bezdomnej.

88.99.Z 237 532,75 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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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

3

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

Opieka nad dziećmi i osobami 
o ograniczonej zdolności radzenia sobie 
samemu. Prowadzenie placówek stałego pobytu 
dla dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej: 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu 
Socjalizacyjnego 
w Krakowie, Kłaju i Lubniu, Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego w 
Krakowie i Nowej Wsi. Placówki pełniły 
całodobowo opiekę nad dziećmi, zaspokajając 
ich niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe. 
Dzieciom stworzono warunki sprzyjające nauce, 
a także kładziono nacisk na wdrażanie 
konstruktywnych form spędzania wolnego 
czasu. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Krakowie. Ośrodek świadczył 
całodobową pomoc osobom, które 
ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w 
tym zagrożenie życia, musiały opuścić 
dotychczasowe miejsce zamieszkania. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci w Tenczynku, Krakowie 
i Wieliczce. Celem placówek było otoczenie 
opieką, pomoc w nauce i wychowaniu, 
organizacja czasu wolnego w postaci zajęć 
i zabaw, organizowanie dożywiania

87.90.Z 46 730,13 zł
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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
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie placówek wychowania 
przedszkolnego.  Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej prowadzi 4 przedszkola. 
Placówka realizują podstawowy program 
nauczania przedszkolnego wzbogacony o 
elementy metody Marii Montessori. 
Metoda Montessori opiera się na 
organizacji czasu pracy w oparciu o blok 
tzw. „pracy własnej”. W ramach pracy 
własnej dziecko ma możliwość wyboru 
przedmiotu swojej pracy, samo decyduje 
też, jak długo zajmuje się danym tematem. 
Ma do dyspozycji precyzyjny materiał 
Montessori – pomoce naukowe 
skonstruowane wg określonych zasad. 
Dzieci pracują indywidualnie lub w małych 
grupach, w poszanowaniu dwóch 
podstawowych zasad: porządku i ciszy.

85.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.  
Prowadzenie odpłatnej rehabilitacji w 
Stacjach Opieki. Stacje Opieki oprócz usług 
bezpłatnych dla osób o niskich dochodach 
świadczyły też odpłatne usługi 
rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych 
i niepełnosprawnych w siedzibach stacji. 
Działalność odpłatną w 2021 r. prowadziły: 
Stacja Opieki Caritas, ul. Krupówki 1a, 
34-500 Zakopane, Stacja Opieki Caritas, 
ul. Sikorskiego 6, 32-020 Wieliczka, Stacja 
Opieki Caritas, ul. Średniawskiego 35, 32-
400 Myślenice, Stacja Opieki Caritas, ul. 
Ludźmierska 17, 34-400 Nowy Targ i Stacja 
Opieki Caritas, 34-210 Zembrzyce 433.

86.90.A 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Opieka nad osobami starszymi 
z rehabilitacją odgrywającą rolę 
marginesową.  Dom Wczasowo-
Rehabilitacyjny dla chorych w Zembrzycach 
stworzony został z myślą o osobach, które 
ze względu na swą chorobę, 
niepełnosprawność lub podeszły wiek nie 
mają możliwości wyjazdów do zwykłych 
placówek wypoczynkowych. Placówka jest 
czynna przez cały rok i przyjmuje osoby 
starsze, chore i niepełnosprawne na pobyty 
czasowe. Chętni mogą korzystać podczas 
pobytu z zabiegów rehabilitacyjnych. 
Zabiegi rehabilitacyjne umożliwiają 
poprawę sprawności fizycznej, a także, 
w przypadku cięższych stanów, pomagają 
w utrzymaniu sprawności fizycznej na 
stałym poziomie.

87.90.Z 136 991,14 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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981 234,63 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 23 645 272,01 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) 40 594 240,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 35 274 916,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 569 438,47 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 16 079,02 zł

e) pozostałe przychody 2 733 806,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 635 106,86 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

10 003 768,14 zł

3 730 095,62 zł

9 911 408,25 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
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2.4. Z innych źródeł 3 332 626,94 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 915 980,09 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 868 377,28 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: 42 289 910,39 zł 868 377,28 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

38 612 828,31 zł 731 386,14 zł

2 826 521,61 zł 136 991,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

833 558,12 zł

17 002,35 zł 0,00 zł

1 Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym 584 114,40 zł

2 Przeciwdziałanie ubóstwu oraz bezdomności wśród rodzin, młodzieży, osób samotnych. Działania 
na rzecz potrzeb dzieci, samotnych matek i osób starszych.

284 262,88 zł

1 Leczenie i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych 584 114,40 zł

2 Pomoc dla dzieci i młodzieży 46 730,13 zł

3 Pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 237 532,75 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

927 990,70 zł

11 463 816,91 zł

128 992,98 zł

0,00 zł

114 306,27 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -3 337 911,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -257 083,14 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)

222 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 952,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

184,81 etatów

65 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 9 535 033,71 zł

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

9 535 033,71 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 725,29 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)  

3 111,12 zł

53 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)

8 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

50 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8 627 137,65 zł

7 566 136,96 zł

- nagrody

- premie

503 554,05 zł

519 071,60 zł

- inne świadczenia 38 375,04 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 907 896,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 432 056,66 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 102 977,05 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

13 997,24 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 99 000,00 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)

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

1 Prowadzenie 
kuchni/jadłodajni dla osób 
bezdomnych w zasobach 
lokalowych Oferenta, na 
terenie GM Kraków w 
okresie od 1 października 
2020r do 30 września 2023r.

- zabezpieczenie podstawowych 
potrzeb życiowych i 
egzystencjalnych osób 
najuboższych poprzez 
wydawanie ciepłych posiłków,
- zapobieganie degradacji 
społecznej osób i rodzin 
ubogich

Gmina Miejska Kraków 70 020,00 zł

2 Prowadzenie 
Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla ofiar Przemocy 
w Rodzinie na terenie  
Gminy Miejskiej Kraków w 
terminie od 1 stycznia 2021r. 
do 31 grudnia 2021r.

- zapewnienie schronienie 
osobom doznającym przemocy
- zapewnienie wsparcia 
psychologicznego, 
pedagogicznego, 
terapeutycznego, socjalnego i 
prawnego
- zwiększenie stopnia 
świadomości na temat źródeł, 
przyczyn, mechanizmów i 
skutków przemocy.

Gmina Miejska Kraków 480 000,00 zł

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

0,00 zł

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

14 880,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Regulamin ZFŚS
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3 Świadczenie usług z zakresu 
pomocy społecznej przez 
Stacje Opieki Caritas w 
Zakopanem w 2021roku

pomoc i pielęgnacja świadczona 
osobom chorym, starszym i 
niepełnosprawnym,
- zapobieganie izolacji 
społecznej osób chorych, 
starych i niepełnosprawnych

Gmina Miasta Zakopane 181 990,00 zł

4 Prowadzenie od 
01.01.2018r. do 31.03.2021r. 
na terenie Dzielnicy IV 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu AB 
przeznaczonego dla 58 osób 
przewlekle psychicznie 
chorych oraz upośledzonych 
umysłowo.

- nabywanie samodzielności w 
codziennym życiu,
- utrzymanie sprawności 
intelektualnej,
- nabywanie nowych 
umiejętności praktycznych,
- utrzymanie sprawności 
fizycznej

Gmina Miejska Kraków 334 377,00 zł

5 Prowadzenie od 
01.04.2021r. do 30.04.2024r. 
na terenie Dzielnicy IV 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu AB 
przeznaczonego dla 58 osób 
przewlekle psychicznie 
chorych oraz upośledzonych 
umysłowo.

- nabywanie samodzielności w 
codziennym życiu,
- utrzymanie sprawności 
intelektualnej,
- nabywanie nowych 
umiejętności praktycznych,
- utrzymanie sprawności 
fizycznej

Gmina Miejska Kraków 1 000 327,00 zł

6 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
na terenie Gminy 
Krzeszowice w okresie od 1 
stycznia 2021r. do 31 
grudnia 2021r.

- nabywanie samodzielności w 
codziennym życiu,
- utrzymanie sprawności 
intelektualnej,
- nabywanie nowych 
umiejętności praktycznych,
- utrzymanie sprawności 
fizycznej

Gmina Krzeszowice 748 668,00 zł

7 Świadczenie usług 
rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców Gminy 
Zembrzyce w 2021r.

- zmniejszenie stopnia 
niepełnosprawności,
- poprawa stanu fizycznego i 
psychicznego osób chorych i 
niepełnosprawnych,
- wzrost świadomości chorego i 
jego rodziny w zakresie 
mobilizacji osoby 
niepełnosprawnej do stałej 
aktywności.

Gmina Zembrzyce 30 000,00 zł

8 Wspieranie działalności 
rehabilitacyjnej prowadzonej 
na rzecz mieszkańców 
Gminy Gdów w terminie 
01.03.2021r. do 31.12.2021r.

- zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym rehabilitacji 
oraz podstawowego sprzętu 
rehabilitacyjnego,
- nauczanie prawidłowej 
pielęgnacji osoby chorej w 
warunkach domowych,
- udzielenie wsparcia 
pacjentowi i jego rodzinie,
- motywowanie do stałej 
aktywności

Gmina Gdów 75 000,00 zł
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9 Świadczenie usług 
rehabilitacji 
ogólnoustrojowej 
uczestników projektu 
realizowanego przez 
„Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Myślenice” 
współfinansowanych ze 
środków UE w terminie od 
01.07.2021 roku do 
31.12.2021.

- poprawa stanu zdrowia i 
psychofizycznego 
funkcjonowania pacjentów,
- zapewnienie profesjonalnej 
rehabilitacji,
- edukacja w zakresie 
prawidłowej pielęgnacji osoby 
chorej w warunkach domowych

Gmina Myślenice 123 200,00 zł

10 Świadczenie pomocy w 
zakresie rehabilitacji i 
pielęgnacji osób z terenu 
Gminy Wieliczka, w miejscu 
ich zamieszkania i w lokalu 
Oferenta w okresie od 2 
stycznia 2021 r. do 31 
grudnia 2022 r.

- zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym rehabilitacji 
oraz podstawowego sprzętu 
rehabilitacyjnego,
- nauczanie prawidłowej 
pielęgnacji osoby chorej w 
warunkach domowych,
- udzielenie wsparcia 
pacjentowi i jego rodzinie,
- motywowanie do stałej 
aktywności

Gmina Wieliczka 160 000,00 zł

11 Świadczenie usług w postaci 
opieki pielęgniarskiej w 
ambulatorium i środowisku 
oraz rehabilitacji leczniczej w 
roku 2021.

- zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym rehabilitacji 
oraz podstawowego sprzętu 
rehabilitacyjnego,
- nauczanie prawidłowej 
pielęgnacji osoby chorej w 
warunkach domowych,
- udzielenie wsparcia 
pacjentowi i jego rodzinie,
- motywowanie do stałej 
aktywności

Gmina Miasto Nowy Targ 150 000,00 zł

12 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Odrowążu w 2021r.

- rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę             
                 niepełnosprawną 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia – na miarę jej 
indywidualnych możliwości.

Powiat Nowotarski 96 426,80 zł

13 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Zembrzycach w 2021r.

- rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę             
                 niepełnosprawną 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia – na miarę jej 
indywidualnych możliwości.

Powiat Suski 96 426,67 zł

14 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Spytkowicach w 2021r.

- rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę             
                 niepełnosprawną 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia – na miarę jej 
indywidualnych możliwości

Powiat Wadowicki 132 587,00 zł
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15 Prowadzenie w okresie od 1 
grudnia 2020 r. do 30 
listopada 2023 r.  placówki 
opiekuńczo – wychowawczej 
typu rodzinnego dla 8 dzieci 
oraz osób, które osiągnęły 
pełnoletniość przebywając w 
pieczy zastępczej, w lokalu 
Podmiotu przy ul. Kopalina 
7a w Krakowie.

- umożliwienie rozwoju 
psychofizycznego w warunkach 
zbliżonych do domu rodzinnego
- podejmowanie działań 
zmierzających do umożliwienia 
powrotu dziecka do rodziny, 
umieszczenie go w rodzinie 
adopcyjnej lub jego 
usamodzielnienia
- zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb bytowych, 
rozwojowych, w tym 
emocjonalnych, społecznych i 
religijnych dzieci, 
- zapewnienie dostępu dzieciom 
do przysługujących im  na 
podstawie odrębnych 
przepisów świadczeń 
zdrowotnych i kształcenia na 
odpowiednim poziomie
- zapewnieni

Gmina Miejska Kraków 391 487,81 zł

16 Prowadzenie w okresie  od 1 
grudnia 2020 r. do 31 
października 2023 r. 
placówki  opiekuńczo – 
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 12 dzieci 
oraz osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w 
pieczy zastępczej w lokalu 
Podmiotu przy ul. Źródlanej 
17 w Krakowie.

- podejmowanie działań 
zmierzających do umożliwienia 
powrotu dziecka do rodziny, lub 
jego usamodzielnienia
- cele terapeutyczne
- cele wychowawcze
- cele kształcące

Gmina Miejska Kraków 747 686,37 zł

17 Prowadzenie w okresie od 1 
stycznia 2020 roku do 31 
grudnia 2024 roku 
koedukacyjnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego w Kłaju 
w budynku stanowiącym 
własność Powiatu 
Wielickiego dla 14 dzieci 
powyżej 10 roku życia.

- zapewnienie dzieciom 
wychowania oraz zaspokojenie 
ich niezbędnych potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych, 
zdrowotnych, emocjonalnych, 
społecznych, religijnych i 
bytowych.

Powiat Wielicki 753 196,80 zł

18 Wykonanie usług 
pielęgniarskich i 
rehabilitacyjnych w punkcie 
rehabilitacyjnym dla 
mieszkańców Gminy Nowy 
Targ na 2021 rok.

- zapewnienie choremu 
profesjonalnej opieki w zakresie 
zabiegów pielęgniarskich,
-zapewnienie profesjonalnej 
rehabilitacji,
- motywowanie do stałej 
aktywności.

Gmina Nowy Targ 40 000,00 zł

19 Świadczenie usług 
pielęgniarskich oraz 
rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców Gminy Szaflary 
w okresie od 1 czerwca do 
29 sierpnia 2021 r.

- zapewnienie choremu 
profesjonalnej opieki w zakresie 
zabiegów pielęgniarskich,
- zapewnienie profesjonalnej 
rehabilitacji oraz 
podstawowego sprzętu 
rehabilitacyjnego,
- motywowanie do stałej 
aktywności.

Gmina Szaflary 10 000,00 zł
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20 Świadczenie usług 
pielęgniarskich oraz 
rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców Gminy Czarny 
Dunajec w okresie od 1 
marca 2021r. do 28 maja 
2021r.

- zapewnienie choremu 
profesjonalnej opieki w zakresie 
zabiegów pielęgniarskich,
- zapewnienie profesjonalnej 
rehabilitacji oraz 
podstawowego sprzętu 
rehabilitacyjnego,
- motywowanie do stałej 
aktywności.

Gmina Czarny Dunajec 10 000,00 zł

21 Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego dla 30 
dzieci z Gminy Krzeszowice 
w okresie od dnia 1 stycznia 
2021r. do dnia 31 grudnia 
2021r

- pomoc w nauce,
-organizacja czasu wolnego,
- umożliwienie rozwoju 
zainteresowań,
- praca z rodzinami dzieci
- umożliwienie integracji ze 
środowiskiem rówieśniczym.

Gmina Krzeszowice 120 000,00 zł

22 Prowadzenie w lokalu 
Podmiotu od 01.01.2018 r. 
do 30.11.2021 r. 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu C 
przeznaczonego dla 22 osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków .

- zmniejszenie lub 
przeciwdziałanie pogłębieniu 
stopnia niepełnosprawności 
psych-intelektualnej,
- wzrost samooceny- integracja 
osobowości i podtrzymanie 
poczucia rzeczywistości,
- podtrzymanie umiejętności z 
zakresu psychomotoryki,
- integracja ze środowiskiem 
rodzinnym i społecznym, inne

Gmina Miejska Kraków 369 777,50 zł

23 Prowadzenie w lokalu 
Podmiotu od 01.12.2021 r. 
do 30.11.2024 r. na terenie 
Dzielnicy IX Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu C 
przeznaczonego dla 22 osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków .

- zmniejszenie lub 
przeciwdziałanie pogłębieniu 
stopnia niepełnosprawności 
psych-intelektualnej,
- wzrost samooceny- integracja 
osobowości i podtrzymanie 
poczucia rzeczywistości,
- podtrzymanie umiejętności z 
zakresu psychomotoryki,
- integracja ze środowiskiem 
rodzinnym i społecznym, inne

Gmina Miejska Kraków 36 802,50 zł

24 Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej w 
okresie od 1 września 2020r, 
do 31 sierpnia 2022 roku w 
lokalu podmiotu na terenie 
Dzielnicy XII Bieżanów, 
Prokocim zapewniającej 30 
miejsc.

- pomoc w nauce,
-organizacja czasu wolnego,
- umożliwienie rozwoju 
zainteresowań,
- praca z rodzinami dzieci
- umożliwienie integracji ze 
środowiskiem rówieśniczym.

Gmina Miejska Kraków 133 200,00 zł

25 Prowadzenie w okresie od 1 
stycznia 2020 roku do 31 
grudnia 2024 roku 
ponadgminnej placówki 
wsparcia dziennego 
prowadzonej w formie 
świetlicy na terenie Gminy 
Wieliczka dla 25 dzieci i 
młodzieży.

- pomoc w nauce,
-organizacja czasu wolnego,
- umożliwienie rozwoju 
zainteresowań,
- praca z rodzinami dzieci
- umożliwienie integracji ze 
środowiskiem rówieśniczym

Powiat Wielicki 108 000,00 zł
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26 Wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, 
polegającego na 
uruchomieniu i prowadzeniu 
w lokalu Podmiotu placówki 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej na 
terenie Gminy Wieliczka  w 
okresie od 2 stycznia 2021r. 
do 31 grudnia 2022r. dla 35 
wychowanków z terenu 
Miasta i Gminy Wieliczka.

- pomoc w nauce,
-organizacja czasu wolnego,
- umożliwienie rozwoju 
zainteresowań,
- praca z rodzinami dzieci
- umożliwienie integracji ze 
środowiskiem rówieśniczym.

Miasto i Gmina Wieliczka 260 000,00 zł

27 Prowadzenie od 1 grudnia 
2020r. do 30 listopada 
2023r. na terenie Dzielnicy 
VIII ośrodka wsparcia – 
klubu samopomocy 
przeznaczonego dla 30 osób 
starszych.

-wzmacnianie aktywności 
życiowej osób starszych 
zagrożonych marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym
- integracja społeczna seniorów,
- podtrzymanie kondycji 
psychofizycznej,

Gmina Miejska Kraków 198 000,00 zł

28 Wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu 
działalności charytatywnej 
polegającego na 
zorganizowaniu Wigilii Świąt 
Bożego Narodzenia dla osób 
bezdomnych i samotnych w 
latach : 2021-2024 na 
terenie Gminy Miejskiej 
Kraków.

- stworzenie atmosfery ciepła, 
serdeczności, życzliwości 
świadczącej o międzyludzkiej 
solidarności wobec osób, którzy 
nie maja możliwości przeżycia 
tradycyjnej Wigilii,
- zabezpieczenie podstawowych 
potrzeb życiowych i 
egzystencjalnych osób 
najuboższych i bezdomnych 
podczas Świąt Bożego 
Narodzenia.

Gmina Miejska Kraków 30 000,00 zł

29 Prowadzenie na terenie 
Gminy Michałowice 
przedszkola przez inne 
podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego.

- opieka nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym
- realizacja programu pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym

Gmina Michałowice 543 939,15 zł

30 Prowadzenie na terenie 
Gminy Wieliczka przedszkola 
przez inne podmioty niż 
jednostki samorządu 
terytorialnego.

- opieka nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym
- realizacja programu pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym

Gmina Wieliczka 446 716,84 zł

31 Świadczenie w lokalu   
podmiotu w okresie od 1 
kwietnia 2018 r. do 17 
października 2021 r. usług 
opiekuńczych i bytowych w 
formie rodzinnego domu 
pomocy przeznaczonego dla 
8 osób wymagających 
wsparcia z powodu wieku, 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków.

- zapewnienie mieszkania i 
opieki oraz emocjonalnego 
wsparcia osobom starszym i 
samotnym

Gmina Miejska Kraków 204 490,32 zł
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32 Świadczenie w lokalu   
podmiotu usług 
opiekuńczych i bytowych w 
formie rodzinnego domu 
pomocy przeznaczonego dla 
8 osób wymagających 
wsparcia z powodu wieku, 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków w 
okresie od 18.10.2021r do 
31.10.2023r..

- zapewnienie mieszkania i 
opieki oraz emocjonalnego 
wsparcia osobom starszym i 
samotnym

Gmina Miejska Kraków 68 645,00 zł

33 Prowadzenie od 1 stycznia 
2021r. do 31 grudnia 2022r. 
w lokalu podmiotu dwóch 
mieszkań chronionych 
wspieranych każde dla 7 
osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz 
ośrodka wsparcia – 
dziennego domu pomocy dla 
45 uczestników – osób 
starszych i 
niepełnosprawnych na 
terenie Gminy Wieliczka.

- zapobieganie marginalizacji i 
integracja społeczna osób 
podejmujących wysiłki w 
kierunku wyjścia z bezdomności 
poprzez zmniejszenie liczby 
osób zagrożonych 
bezdomnością oraz zwiększenie 
liczby usamodzielnionych osób 
bezdomnych.
wzmacnianie aktywności 
życiowej osób starszych 
zagrożonych marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym
- integracja społeczna seniorów,
- podtrzymanie kondycji 
psychofizycznej

Gmina Wieliczka 559 900,00 zł

34 Prowadzenie w okresie od 
17 października 2016 r. do  
30  czerwca 2021 r. w lokalu 
podmiotu placówki 
opiekuńczo – wychowawczej 
typu rodzinnego dla 8 
wychowanków.

- umożliwienie rozwoju 
psychofizycznego w warunkach 
zbliżonych do domu rodzinnego
- podejmowanie działań 
zmierzających do umożliwienia 
powrotu dziecka do rodziny, 
umieszczenie go w rodzinie 
adopcyjnej lub jego 
usamodzielnienia
- zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb bytowych, 
rozwojowych, w tym 
emocjonalnych, społecznych i 
religijnych dzieci, 
- zapewnienie dostępu dzieciom 
do przysługujących im  na 
podstawie odrębnych 
przepisów świadczeń 
zdrowotnych i kształcenia na 
odpowiednim poziomie
- zapewnieni

Powiat Myślenicki 117 197,74 zł
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35 Prowadzenie w okresie od 
01.07.2021r. do 31.12.2024 
r. w lokalu podmiotu 
placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu 
rodzinnego dla 8 
wychowanków.

- umożliwienie rozwoju 
psychofizycznego w warunkach 
zbliżonych do domu rodzinnego
- podejmowanie działań 
zmierzających do umożliwienia 
powrotu dziecka do rodziny, 
umieszczenie go w rodzinie 
adopcyjnej lub jego 
usamodzielnienia
- zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb bytowych, 
rozwojowych, w tym 
emocjonalnych, społecznych i 
religijnych dzieci, 
- zapewnienie dostępu dzieciom 
do przysługujących im  na 
podstawie odrębnych 
przepisów świadczeń 
zdrowotnych i kształcenia na 
odpowiednim poziomie
- zapewnieni

Powiat Myślenicki 198 011,84 zł

36 Prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego w Lubniu od 
1 sierpnia 2018 r. do 30 
września 2021 r.

- podejmowanie działań 
zmierzających do umożliwienia 
powrotu dziecka do rodziny, lub 
jego usamodzielnienia
- cele terapeutyczne
- cele wychowawcze
- cele kształcące

Powiat Myślenicki 507 939,27 zł

37 Prowadzenie w okresie od 
01.10.2021 r. do 31.12.2024 
r. placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 
wychowanków w Lubniu.

- podejmowanie działań 
zmierzających do umożliwienia 
powrotu dziecka do rodziny, lub 
jego usamodzielnienia
- cele terapeutyczne
- cele wychowawcze
- cele kształcące

Powiat Myślenicki 184 800,00 zł

38 Prowadzenie 10 miejsc 
interwencyjnego schronienia 
dla kobiet w okresie niskich 
temperatur w okresie od 1 
stycznia 2021r. do 31 marca 
2021r.

- zapewnienie miejsc 
interwencyjnego schronienia 
dla kobiet pozbawionych 
schronienia w okresie zimowym
- zapewnienie łóżka z dostępem 
do urządzeń sanitarnych oraz 
możliwości przygotowania 
gorącego napoju.

Gmina Miejska Kraków 17 000,00 zł

39 Prowadzenie 10 miejsc 
interwencyjnego schronienia 
dla kobiet w okresie niskich 
temperatur w okresie od 1 
listopada 2021r. do 31 
marca 2023r.

- zapewnienie miejsc 
interwencyjnego schronienia 
dla kobiet pozbawionych 
schronienia w okresie zimowym
- zapewnienie łóżka z dostępem 
do urządzeń sanitarnych oraz 
możliwości przygotowania 
gorącego napoju

Gmina Miejska Kraków 12 520,00 zł

40 Prowadzenie w okresie od 1 
maja 2019 r. do 30 kwietnia 
2022 r. usługi asystenta 
osoby bezdomnej w ramach 
projektu „Aktywni 
Zawodowo – Aktywni 
Społecznie”.

- motywowanie osoby do 
podjęcia działań nakierowanych 
na aktywizację społeczna i 
zawodową

Gmina Miejska Kraków 48 194,28 zł
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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)

41 Redystrybucja żywności na 
rzecz potrzebujących 
mieszkańców Gminy 
Miejskiej Kraków w okresie 
od 1 stycznia 2021 r. do 30 
czerwca 2023 r.

- zapewnienie dostępności 
pomocy żywnościowej dla 
potrzebujących mieszkańców 
GM Kraków poprzez 
świadczenie pomocy osobom 
najuboższym z wykorzystaniem 
produktów przekazanych w 
ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa(FEAD) oraz 
pozyskanych z innych źródeł,
- zapobieganie dyskryminacji i 
stygmatyzacji osób najbardziej 
potrzebujących przy 
dystrybuowaniu produktów 
żywnościowych
- zapobieganie marnotrawieniu 
żywności poprzez właściwą, 
celową ich dystrybucję zgodnie 
z potrzebami odbiorców zadani

Gmina Miejska Kraków 62 808,00 zł

42 Finansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego z 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego

- podniesienie kwalifikacji 
zawodowych pracowników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Spytkowicach

Starosta Wadowicki 4 656,00 zł

43 Realizacja zadania 
publicznego pod tytułem: 
Wycieczka turystyczno-
krajoznawcza „Śladami 
znanych Polaków” i 
warsztaty artystyczne 
„Zatrzymane chwile-
wspomnienia z wycieczki”

- integracja osób 
niepełnosprawnych z WTZ 
Odrowąż

Gmina Czarny Dunajec 10 000,00 zł

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

1 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Odrowążu.

- rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę  
niepełnosprawną niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego 
życia – na miarę jej 
indywidualnych możliwości

PFRON 867 840,00 zł

2 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Zembrzycach.

- rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę  
niepełnosprawną niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego 
życia – na miarę jej 
indywidualnych możliwości

PFRON 867 840,00 zł
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3 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Spytkowicach.

- rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do 
prowadzenia przez osobę  
niepełnosprawną niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego 
życia – na miarę jej 
indywidualnych możliwości

PFRON 1 193 280,00 zł

4 Świadczenia opieki 
zdrowotnej – rehabilitacja 
lecznicza.

- zapewnienie profesjonalnej 
rehabilitacji

NFZ 419 641,95 zł

5 Realizacja programu POPŻ 
2014-2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym 
realizowanego w 
Podprogramie 2020.

- nieodpłatna dystrybucja 
artykułów spożywczych wśród 
najbardziej potrzebujących i 
prowadzenie działań w ramach 
środków towarzyszących

Caritas Polska 454 834,60 zł

6 Akcja Wakacyjna Caritas 
2021.

- zapewnienie letniego 
wypoczynku dla dzieci w formie 
kolonii letnich

Małopolski Kurator Oświaty 13 800,00 zł

7 XV Choinka pod Oknem 
Papieskim

- zorganizowanie wydarzenia 
dla dzieci oraz przekazanie 
paczek świątecznych dla 
ubogich dzieci – szczególnie z 
domów dziecka

Prezes Rady Ministrów 200 000,00 zł

8 Realizacja zadania 
publicznego pod tytułem 
„Pomoc żywnościowa 
osobom bezdomnym i 
ubogim w okresie niskich 
temperatur w 2021 roku”.

- zabezpieczenie podstawowych 
potrzeb życiowych i 
egzystencjalnych osób 
najuboższych i bezdomnych w 
okresie Świąt Bożego 
Narodzenia,
- zapewnienie produktów 
żywnościowych osobom 
ubogim i bezdomnym

Wojewoda Małopolski 14 000,00 zł

9 Działania towarzyszące 
realizacji programu „Na 
codzienne zakupy”.

- podniesienie kompetencji 
wolontariuszy i koordynatorów 
programu poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach oraz innych 
działaniach towarzyszących 
realizacji programu sklepach 
Biedronka.

Caritas Polska 5 600,00 zł

10 Dofinansowanie akcji Dzień 
Dziecka – Pudełko Szczęścia.

- przygotowanie paczek dla 
dzieci zawierających zabawki, 
książki, gry, kosmetyki 
dziecięce, słodycze, owoce i 
przekąski.

Caritas Polska 10 000,00 zł

11 Udostępnienie rezerw 
strategicznych Rządowej 
Agencji Rezerw 
Strategicznych w związku z 
epidemią COVID-19

- udzielenie wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym w 
szczególności seniorom oraz 
osobom w kryzysie 
bezdomności.

Caritas Polska/ RARS 121 693,67 zł

12 Europejski Program Pomocy 
Żywnościowej.

- pomoc żywnościowa 
najuboższym mieszkańcom 
województwa małopolskiego

Caritas Polska 9 162 856,24 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Zakup samochodu na potrzeby WTZ Spytkowice PFRON/Powiat Wadowicki 251 928,60 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Miejska Kraków MOPS 5

2 Sanepid 8

3 Małopolski Urząd Wojewódzki 3

4 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 10

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4

6 MGOPS 4

7 WIOŚ 1

8 Kuratorium Oświaty 1

9 UMiG Wieliczka 1

13 Umowa o partnerstwie na 
rzecz realizacji projektu 
Nasza szkoła – start up w 
przyszłość!

- rozwój kształcenia ogólnego w 
KCE
- podnoszenie kompetencji
- rozwój kreatywności, 
innowacyjności i 
przedsiębiorczości

MARR/EFS 386 077,30 zł

14 Realizacja zadania 
publicznego pod tytułem 
”Wsparcie pomocy 
żywnościowej na rzecz osób 
ubogich i bezdomnych w 
2021 roku”.

- zapewnienie produktów 
żywnościowych osobom 
ubogim i bezdomnym

Wojewoda Małopolski 32 000,00 zł
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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

Ks. Tomasz Stec Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-24
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