
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-07-09

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 siostra.patrycja@vp.pl 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

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2018 Fundacja" Z otwarty sercem..." im. św. Józefa Sebastiana Pelczara prowadziła swoją działalność w 
dziedzinie pomocy społecznej wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością, pomagała rodzinom i osobom 
samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, starając się wyrównywać szanse życiowe i przeciwdziałać 
przez to wykluczeniu społecznemu. Konkretne działania podjęte przez fundację to:
-pomoc finansowa na pokrycie miesięcznych koszt ów rehabilitacji dla dwóch osób nieletnich, sióstr ( rodzeństwo). 
Obie siostry cierpią na postępujący zanik mózgu, tzw. Zespół Leigha,powodujący duże problemy z chodzeniem , 
zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy i znaczne osłabienie mięśni szkieletowych, wysokość przyznanej kwoty 
dofinansowania to 2400 zł.,
-pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów pogłębiania studni dla osoby dorosłej, samotnej, cierpiącej na 
schizofrenię, żyjącej z zasiłku, koszt przyznanej dotacji to 600 zł.,
- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji dla osoby nieletniej, cierpiące na dziecięce porażenie 
mózgowe czterokończynowe, wymagającej stałej i intensywnej rehabilitacji, wysokość przyznanej dotacji to 1000 zł.,
-pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji dla osoby nieletniej, cierpiącej na mózgowe porażenie 
dziecięce oraz padaczkę, wysokość przyznanej pomocy finansowej to 1000 zł.,
- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego  dla osoby nieletniej, cierpiącej na 
niedosłuch obustronny, wzmożone napięcie mięśni, krótkowzroczność, zeza zbieżnego oraz wadę serca. Dziecko to 
wymaga pomocy wielu specjalistów: kardiologa, okulisty, ortopedy, neurologa, logopedy i audiologa. Dziecko 
wymaga stałej systematycznej i codziennej rehabilitacji. Wysokość przyznanej dotacji to 1000 zł.,
-pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji dla osoby nieletnie, cierpiącej na mózgowe porażenie 
dziecięce, powodujące spastyczny niedowład czterokończynowy, problemy z utrzymaniem równowagi, niemożność 
chodzenia i mocne przykurcze kończyn górnych. Stan zdrowia dziecka wymaga intensywnej i systematycznej 
rehabilitacji, a sytuacja materialna rodziny jest ciężka. Wysokość przyznanej pomocy finansowej to: 1000 zł.,
- pomoc finansowa na pocie kosztów 10 zajęć integracji sensorycznej dla nieletniego chłopca, cierpiącego na ślepotę 
spowodowaną błędem lekarskim w czasie akcji porodowej, wysokość dotacji to: 900 zł.,
-pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji dla dorosłej osoby niepełnosprawnej, cierpiącej na 
postępującą chorobę neurologiczną, wymagającej stałej rehabilitacji, wysokość przyznanej dotacji 1000 zł.
-na prośbę Placówki Całodobowej Opieki im. Jana Pawła II z Kamesznicy sfinansowano zakup sprzęty do 
sprzątania, miksera kuchennego oraz upominków mikołajkowych

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

81

1
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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 zysków i strat) 26 701,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 701,40 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 2 585,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie do kontynuowania leczenia i 
rehabilitacji osobom niepełnosprawnym i przewlekle 
chorym, działania na rzecz poprawy jakości życia i 
zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, szczególnie 
dzieci, poprzez całkowicie lub częściowe pokrycie 
kosztów turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie do 
systematycznej rehabilitacji. Wspieranie mieszkańców 
Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana 
Pawła II w Kamesznicy poprzez zakupienie sprzętu 
kuchennego i sprzątającego oraz upominków 
świątecznych.

17 740,25 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 24 116,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 570,71 zł

4.3. 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 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)

17 740,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

1 Dofinansowanie do kontynuowania leczenia i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym i przewlekle 
chorym.

8 900,00 zł

2 Wspieranie mieszkańców Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki w Kamesznicy, poprzez 
zakupienie zakupienie sprzętu sprzątającego i kuchennego a także sfinansowanie zakupu 
upominków świątecznych.

4 670,71 zł

3 Usługa edukacyjna (szkolenie RODO) 2 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 17 740,25 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 961,15 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 - dodatkowo podać 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-09 4



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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

4 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 
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 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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-09 5



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 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Halina Golonka
Małgorzata Łatka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-09 6


