
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MILÓWKA

Powiat ŻYWIECKI

Ulica ŚW. JÓZEFA 
SEBASTIANA PELCZARA

Nr domu 891 Nr lokalu 

Miejscowość KAMESZNICA Kod pocztowy 34-383 Poczta KAMESZNICA Nr telefonu 33-863-73-69

Nr faksu 33-867-69-95 E-mail 
fundacja@zotwartymsercem.
org

Strona www www.fundacja.zotwartymsercem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24117851800000 6. Numer KRS 0000328892

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

HALINA GOLONKA PREZES ZARZĄDU TAK

MARIA GRUCA WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MAŁGORZATA ŁATKA SEKRETARZ TAK

RENATA ZEMŁA 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

MARIA GALAS PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

BARBARA PAJERSKA CZŁONEK RADY TAK

ALICJA DYBAŚ CZŁONEK RADY TAK

AGNIESZKA BOGUSZ CZŁONEK RADY TAK

FUNDACJA "Z OTWARTYM SERCEM..." IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

72Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 roku działalność Fundacji "Z otwartym sercem..." im. św. Józefa Sebastiana Pelczara opierała 
się na pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a 
także na wyrównywaniu szans tych rodzin i osób poprzez:
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla dziecka z zespołem Downa, które przebyło operację wady 
serca, po której zalecane było korzystanie 5 razy w tygodniu z ciągłej specjalistycznej rehabilitacji w 
domu, dzięki temu dziecko będzie mogło godnie funkcjonować, koszt jednego zabiegu wynosi 60 
złotych, tygodniowo 400 złotych, a miesięcznie 1.200 złotych
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla osoby chorej na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. 
Chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji, ma bardzo duże przykurcze rąk i nóg. Nie siedzi. Rehabilitacja 
wzmocni mięśnie KKG i KKD, zmniejszy przykurcze. Koszt rehabilitacji, jedna godzina w domu wynosi 60
 złotych. Minimum potrzebne jest 30 zabiegów. Fundacja w części pokryła zabiegi fizjoterapeutyczne, 
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla chłopca, który ma stwierdzone opóźnienie rozwoju 
psycho-ruchowego.  Koszt rehabilitacji dla chłopca jednej godziny wynosi 60 zł, a dziecku jest potrzebna 
rehabilitacja trzy razy w tygodniu. 45 minut masażu kosztuje 50 zł, a dziecko potrzebuje 2 razy w 
tygodniu tego zabiegu, ćwiczenia koordynujące dwa razy w tygodniu kosztują 80 zł, co w sumie daje 
kwotę miesięcznie 1.800 złotych
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla dziewczynki chorej na zespół Leigha, postępujący zanik 
mózgu. Dziecko ma problemy z chodzeniem, często ma zaburzenia równowagi, problemy z mową, 
bardzo słabe mięśnie, która wymaga stałej rehabilitacji, której koszt miesięcznie wynosi 1.200 złotych. 
Dzięki pomocy Fundacji z "Otwartym sercem..." im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, która częściowo 
sfinansowała rehabilitację, dziecko może godnie funkcjonować
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla osoby chorej na postępujący zanik mózgu. Dziecku 
potrzebne są ćwiczenia metodą PNF, ćwiczenia bierne, wspomagane, masaż, nauka chodu, pionizacja.  
Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi 1.200 złotych
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla dziecka chorego na zanik mózgu, posiadającego ogromne 
problemy z poruszaniem, wskazana jest intensywna rehabilitacja specjalistyczna: ćwiczenia metodą 
PNF, ćwiczenia bierne, wspomagane, masaż, nauka chodu, pionizacja. Koszt miesięczny rehabilitacji 
wynosi 1.200 złotych
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla dziewczynki chorej na zapalenie opon mózgowych, ropień 
mózgu, niedowład ruchowy kończyn dolnych i lewostronny. Dziewczynka jest pod kontrolą 
neurochirurga i neurologa. Dziecko wykazuje słabsze napięcie mięśniowe, wiotkość, oraz wszystkie 
cechy motoryki Zespołu Downa. Wymaga intensywnej i pilnej rehabilitacji. Ze względu na słabą 
kondycję finansową rodziców Fundacja "Z otwartym sercem..." im. św. Józefa Sebastiana Pelczara 
częściowo dofinansowała rehabilitację. Koszt jednego miesiąca rehabilitacji kształtuje się na poziomie 
1.000 złotych
- pomoc finansową na koszty rehabilitacji dla chłopca chorego na mózgowe porażenie dziecięce, 
niedowład spastyczny czterokończynowy, problemy z utrzymaniem równowagi, nie chodzi, ma mocne 
przykurcze rąk. Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi 1.200
- na prośbę Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy zostały 
zakupione i przekazane łóżka rehabilitacyjne dla mieszkańców Placówki. Profesjonalne łóżka 
rehabilitacyjne ułatwią pracę personelu medycznego i podniosą komfort życia pacjenta i jakość opieki 
pielęgniarskiej.
- paczki na Mikołaja dla chorych przebywających w Placówce Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana 
Pawła II w Kamesznicy

Druk: MPiPS 2



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie do 
kontynuowania leczenia, 
kontynuowania rehabilitacji 
osobom niepełnosprawnym 
i przewlekle chorym. 
działania na rzecz poprawy 
jakości życia i zdrowia dla 
osób chorych i 
niepełnosprawnych, 
szczególnie dzieci, poprzez 
całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów turnusów 
rehabilitacyjnych, a także 
dofinansowanie do 
systematycznej 
rehabilitacji. Wspieranie 
mieszkańców Całodobowej 
Opieki Domu Opieki w 
Kamesznicy, poprzez 
zakupienie łóżek 
rehabilitacyjnych z 
materacami, a także zakup 
upominków 
okolicznościowych

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 3



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 24,980.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24,980.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,060.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 22,920.30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 22,920.30 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

33,720.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

33,720.03 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 33,720.03 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-8,739.73 zł

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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 zatrudnione 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

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 dofinansowanie rehabilitacji 5,700.00 zł

2 zakup łóżek rehabilitacyjnych dla chorych Placówki Całodobowej Opieki w Kamesznicy 24,686.55 zł

3 zakup paczek okolicznościowych dla chorych z Placówki Całodobowej w Kamesznicy 1,130.02 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 5



2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 6



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

organizacji

MAŁGORZATA ŁATKA
2018.06.26 Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 7


