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Wpisany do KRS

TOJV1ASZ FILARSK] PREZEs ZARzĄDU O tało  r i e
DANUTA ocHAŁ W cEPREZES ZARŻĄDU O taxO n ie
EWA PREISNER SKARBNIK O tatO nte

CZŁoNEK ZARZĄDU O turO
BARBARA STUHR czŁoNEK ZARZĄDU O'rał o nie

8' skład orcanu konifo|i lub nadzoru olganifacji

Funkcja Wpisany do KRS

HALlNA GĄTARsKA czŁoNEK Ko|t,1sJI
REWZYJNEJ O ta tO  r i e

pełniÓheipżez paszcze?ólnyĆh żłankóv Ó,9anu kantroli lub JADW GA KOZAK cZŁoNEK KoMIsJ]
REWIZY.JNEJ O tutO

LEOKAD A I]]IAJEWSKA CZŁoNEK Kol\,1sJI
REWfYJNE.J otało n ie

ZGODN E
.ELU

1 )

2)

3)

5)

z s 5 UsT' 1 STATUTU sToWARzYszENlE PRoWADż|bżjMLNo-śćT

ocPRo\Y I oęol loc.I lDĘoWA W szczloÓ| \oŚcI W f^rREs|.
o\<oLoG|' oBAf WsPoM!GĄ\'A Df|ĄL}'NosL| |FCZNcl-,
DIAGNOSTYCZNEJ,
Po]\4ocY osoBo]ll NIEPEŁNosPRAWNYM zE szczEcóLNYlV
UWZGLĘDNlENIEN/ osoB, KToRYcH NlEPEŁNosPRAWNoŚc WYNIKl
Z CHOROB ONKOLOGICZNYCH
NAUK l EDUKACJ] W szczEcolNoŚc W ŻAKRES|E oNKoLoG
oRAf sA[IoKsfTAŁcENlA cfŁoNKÓW sToWARfYszEN A,
Dz|AŁALNosci oHARYTATY]]VNEJ W sfczEcÓLNoŚc W fAKREs E
UDZIELANIAWSPARCIA CHORYM ONKOLOGICZNIE I ICH RODZINOIM
PROI\,1OCJI ORGANIZACJ WOLONTARIATU W ŻAKRESIE SZKOLEN]A
WOLONTARII.JSZY I KOORDYNACJI CH PRAC

10' sposób realizacji ce|ów statr'rtou/ych
(Należy op,ać sp6Ób Ean.fui ce|ów slźfulowyrh aąahizacji na
padslawie statutu atgan izacji )

EGoDN|E z s 5 UsT' 2 STATUTU REAL fAcJA cELÓW WsKAzAffi
s 5 UsT' 1 STATUTU ooBYWA s|Ę sTosoWN|E Do BlEżĄcYcH l,loiL|WoŚc
sToWARzYszE N |A NATol\4 AsT zGoDN |E Z 6 6 1 STATUTU oELE oKREŚ LoN E \Ą
s5 UsT 1 STATUTU sToWARfYszENlE oslĄGA PoPRzEf NASTĘPUJĄCE FoRI/,TY
Dz AŁALNosc '
1) WSPoMAGAN|E RozWoJU NAUKoWEGo osÓB LEczAcYcH

WsPoN1AGAJĄcYcH cHoRYcH oNKoLoGIczNIE
2) WSP|EMN E |NlcJAT\$/ [/AJĄcYcH NA CELU PoDNoszEN]E Poz|ÓMU

W|EDfY fu]EDYcZNEJ oRAf sPosoBÓW LEcZEN AW ŻAKREslE oNKoLoG]|
3) FlNANSoWE WsP|ERAN E WYDATKÓW NA ZAKUP sPRZĘTU MEDYoZNEco

LEKOW OMZ NA UTRZYMANIE APARATURY ISPRZETU I\4EDYCŻNEGO
VA|^c'cH lr 's|osoWAN|. W PRlc/ s lo| 'Ą 'I szłoLLN|- PRA-/
NAUKOWEJ KADRY IT,,IEDYczNEJ:

4) F|NANSoWAN|E WYDATKÓW NA fW]ĘKszEN|E DosTĘPNoŚc|
\ó '  l\owslYcL l\4FToD D|ĄL\os1c7\YcL I LEcl\ cf"cH DLA cńoR"c,]
oNKoLoG cfN|E oczEKUJĄcYcH NA LEczEN E W PLACÓWKĄoH
MEDYCfNYCH:

5) F NANSoWAN E DZ|AŁALNoŚo| NA RzEcf PoPMWY WARUNKÓW
HosP|TAL|zAcJI LECZEN|A cHoRYcH oNKoLoG|czNlE W PLACÓWKACH
MEDYCZNYCH:

6) WSPEMN|E Df AŁALNoŚc [,iAJĄcYcH NA oELU PoPMWĘ WARUNKÓW
PMoY I WARUNKoW socJALNYcH LEcZĄcYcH IWSPoMAGAJAoYCH
CHORYCH ONKOLOGICZN E]

7) WSPÓŁPRAoĘ z KRAJoWYM ' zAGRAN|czNYl\4l oRAz N]]lĘDzYNARoooWYM
SToWARZYSZEN]AM| | |NSTYTUCJAM| PRoWADzAcYMl DzAŁALNoŚc o
PRoF|LU fBL|zoNYlv1 Do Dz At'ĄLNosc sToWARzYsf EN]A

8) RoZWJAN E DZ|AŁALNośo] NAUKoWEJ WYDAWN|czel z,u ',zeuel A
F' . ' |zlcJA c --Ów STAT ']. ow"U,] |a PoEU!ĄĘw7oWĄN E W|-o1" 7 zA. RLSJ oRoE LĄKTvh ^]vA| czl\ Ąl
. I ooÓB \owo n,l/oeow-c.I I'0 j  DFoWóDl '  \||  ĘozwÓ,  ośRoDKĄ wsp l  ml lł płc '  e l -owl
O\ 'O-OG C7 {"CH lcr  RODŻ N I

11) ]N|cJoWANiE |NNYCH FoRM Dz AŁANIA MAJĄoYCH NA CELU REAL|ZACJĘ|
fAŁozEN STATUToWYoH; I' r .  rWOP/E\|L ORAI oPOWADILN.-  \I-DLBI CZN.Cd tAhLtDOW Op'Lt . l
ZD\OWOTNE. I

13) oDDAWAN]E Do KoRzYsTANlA PoMlEsfczEŃ sToWARfYsfEN A' osoBoMl
LUB PoDM|oToM UDZ|ELAJĄoYM ŚWADcfEŃ zDRoWoTNYcH I

]4)DZAłALNoŚC W ZAKRES|E PolllocY sPotEczNEJ NA RfEcf cNoRYcH|
oęA7 |c I  PoD7'\  W s1\zFGo|NoŚc C loPvcH \Ą sCPoF7F\Ą
o\ko oc|c l \L oRA7 cH RoDl\  W Twl l l  BEZPoŚ 'LDN|F WSPARL'E|

:ź'/'' |^,
ą' lr]0(, {ł.,l
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PRoJEKT ZAPoczĄTKoWANY W GRUDNlU 2012 i KoNTYNUoWANY W RoKU 2013' F NANSoWANY ZEsRoDKoW FUNDACJI WSPÓLNA DRoGA UN|TED WAY PoLsKA. CELEM GŁÓWNYM PRoJEKTU JESTUDZIELAN]E INFORIVIACJ ] WSZECHSTRONNEGO WSPARCIA OSOBOM CNORYM I ICH BLISKIMPoPRzEz PRoWADZENIE I RofWÓJ PUNKTU PofulocowEco GDzlE MoiNA UzYsMcKoNsULTAoJE INDYIV DUALNE PsYcHooNKoLoGA oRAf Wz|ĄĆ UDzAŁ W PsYcHoLoG]cżŃYcH
Z}JĘc|AcH GRUPoWYcH
PRoJEKT TEN'sTANoW|Ł N]EoDPł4TNĄ DzlAŁALNoŚc PoŻYTKU PUBLlcfNEGo PRoWADzoNĄW
szczEcÓLNoŚcI W RAMAcN PRzEoMIoiU Dz]Ał4LNoŚcI
PKD: 85'60f . oRGAN|ZoWAN|E WARSZTATÓW I PRoJEKTÓW W ŻAKRES]E AKTYWZACJ|
zAWoDoWEJ osóB cHoRYcH
PKo: 8B'99'z . PRoWADZEN|E I RofWÓJ oŚRoDKA WsP ERAN A osÓB cHoRYcN | |cH BL|sK|cH(PUNKTU |NTERWENCYJNo Po|VocoWEGo) W TYlv| PoMoc PsYcHoLoG|czNA DLA ósóBCHORYCH CH BLISKICH)
PKD 94,99 Z . PozYsK|MiAN E DoTAcJ| l oRGAN ZACJA fB ÓREK NA MEcz osÓB ćHoRYc.NIEPEŁNosPRAWNYcH
PKD: 86.10.2 - UDZIELANIE INFORI!|ACJ] WSPARCIA OSOBOI\/ CHORyt\t I tCH BLtSKltvl, W ryMWoLoNIARIAT NA MEcz osÓB cHoRYcH
fAs|EG cAŁY KRAJ

|vlAM czAs ' DBA|V o zDRoW|Ę
PRoJEKT zREAL|zoWANo PRZY WSPARo]U F]NANSoWYM WoJEWÓDZTWA l\,lAŁoPoLsK EGo'cELE[/l GŁÓWNYI\4 PRoJEKTU BYŁA PoPRAWA FUNKoJoNoWAN|A PsYcHoF|żYczŃi.ćó |sPoŁEczNEGo UoZESTN|KóW oRAf UTRWALEN|E PRozDRoWoTNYcH zAcHoWAŃ óśÓBsTARszYcH, PoDczAs TRWAN|A PRoJEKTU z z..JĘĆ z PsYcHoLoG El\4. oNKoLoGlEM.
D|ETETYK|EM' cHoREoTERAP|' cw|czEŃ F|zYczNYcH sKóRfYsTAŁo 70 osóB
PąoJEm TEN s A\oW l \|EoDol AT\Ą DZ|ALALNoŚo Pofr\U P ']BL|cl\FGo PBowADzoNA WS7CZEGOLNOSC W RAVACI pRZEDI/to-L DztAL^_t\oscl
PKD 86,90 E ORGANIZOWANIE PROJEKTOW W ZAKRES E PROMOCJ] ZDROWIA
PsYcHooNKoLoG|l I PRoF|LAKTYK] zAcHoRoWAŃ NA NoWoTWoRY
PKo: 94'99'z . PoZYSK|WAN]E DoTAcJ ] oRGAN|ZACJA ZB|ÓREK NA RfEcz osÓB cHoRYcl '
NIEPEŁNosPRAWNYcH
zAs|ĘG: WoJEWÓDzTWo |vlAŁoPoLsKIE

AKADEIVIA ZDROWEGO ZYCIA
PRoJEKT ZREAL|ZoWANo zE sRooKÓW |M|N|STERSTWA PRAoY I PoL|TYK| sPoŁEczNEJ W
RAN/]AoH RzĄDoWEGo PRoGMl\,lU NA RzEcz AKTYWNoŚo| sPoŁEczNEJ osÓB sTARszYcH NA
LATA 20]2.2013' cELEl\4 GŁÓWNYIM PRoJEKTU BYŁA AKTYW|ZACJA IEDUKACJA PRoZDńóWoTNA
osÓB sTARszYcH PoDcfAs TRWANIA PRoJEKTU UczEsTN|cY MoGL| sKoRfYsTAt ż ';Ec
cHoREo-EMP I cw|czE\ ||/YczNYcH NoRD|c WA|hNG zl"JĘc TANECZ\YoH oRł
WYKIADoW D|ETET.IM oNhoLoGA' ZAPLANoWANo I PRZEPRoWADZoNó RÓWN|EŻ WARsaAry
zDRoWEGo fYWENIA oRAf PsYcHoLoG|czNE UcfĄcE zDRoWEGo N']]YśLEN|A tĄczN|E
sKoRzYsTAŁo ZzAJEc 200 osÓB'
PRoJEKT TEN REAL|ZoWANY BYŁ oD PAZDZ|ERN KA Do KoŃcA GRUDN|A 2012 oRAz JEST
KoNTYNUoWANY Do KoŃcA czERWcA 20]3
PRoJEKT sTANoW|Ł N|EoDPŁATNĄ Dz|AŁALNoŚc PoŻYTKU PIJBL|CZNEGo PRoWAozoNĄ VV.
sZczEGoLNoscI W MMAoH PRzEDMIoTU oZ|AŁALNoŚc :
PKD 86 9o'E . oRGAN|ZoWANIE PRoJEhTÓW W zAhREs E PRoĄ4ocJ zDRoWH
PswcLloo\<oLoG|| |PRoF LAh IvK ZACLoqoWAŃ NA NoWo|WoRY
zAsiĘG: WoJEWÓDzTWo N]]AŁoPoLsKIE

RAK NA OPAK
PRoJEKT zREALlzoWANY zE sRoDKÓW F NANsoWYcH z FUNDUszU PREWENCYJNEGo PzU sA
PRoJEKT M]AŁ NA oELU: EDUKAoJĘ DoTYczĄcĄ PRoF|LAKTYK| ANTYNoWoTWoRoWEJ' ŁA|V1AN|E
sTEREoryPoW DoTYczĄcYcH RAKA oRAf PRolvlocJĘ PsYcHooNKoLoG | | TRWAŁ oD sTYczN|A
Do czERWcA 20j3 R' PoDcfAs TRWAN|A PRoJEKTU z Z.óJĘÓ z PsYcNoLoG|EM D|ETETYK|EM
oRAz oNKoLoG|EM sKoRzYsTAŁo 50 osÓB

|!:o!!!I' 9lĄryowl! N]EoDPIATNĄ DzlAŁĄLNoŚc PoŹYTKU PUBLczNEGo PRoWADzoNĄ W
szcf EGoLNosc W RAi/AcH PRZEDl\4ioTU DzlAŁALNoŚc|
PKD: 86'90E . oRGAN zoWAN]E PRoJEKTÓW W ŻAKRES|E PRol\4ocJ| zDRoW|A,
PsYcHooNKoLoGl l PRoFILAKryK fAcHoRoWAŃ NA NoWoTWoRY
zAs|ĘG:cAŁY KRAJ

oRGAN|zAcJA I PRZEPRoWADZENIE |NNYCH WYDARZEŃ'
. ORGANIZ4CJA II KONFERENCJI PSYCHOONKOLOG]I PMKryCZNEJ KONFERENCJA

SK]ERoWANA BYŁA Z,ĄRoWNo Do śRoooW|sKA MEDYczNEGo STUDENTÓW JAK I
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

PKD: 8690'E oRGAN|ZoWAN|E PRoJEKTóW W ZAKRES|E PRoMocJ| zDRoWA'
PsYcHooNKoLoG|| | PRoFILAKTYKl zAcHoRoWAŃ NA NoWoTWoRY
PKD 85 59 B . oRGAN|ZoWAN]E szKoLEŃ | WARSZTATÓW EDUKACYJNYoH DLA LEczĄcYc|, .
WSPOMAGPJACYCH CHORYCH ONKOLOGICZNIE

zAs|ĘG: WoJEWÓDzTWo l\'!AŁoPoLsKIE

. WsPÓŁoRcAN|zAcJA I UDZ|AŁ W |l\4PREz]E CHARYTATWVNEJ ]\/AJAoEJ NA CELU ZEBMN|E
FUNDUSŻY oRAz PRoPAGoWANlE Dz|AŁALNoŚc sToWARzYszEN|A
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L ] najb|izsze sąsiedztwo (osied]e. dziehica' sołecMo, Wieś, przysiołek)

I smina

! ri lta gmin

Ę pow]at

X wo]ewódftwo

! ki|ka wojewódftw

X cały kraj
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! ki|ka powiatóW .! poza qran camr f.ralu

2.1' Licfba odbiorców dzja|ań organizacj
(Nalezy oszaca\łać liubę adbiarców .]zialań oąanizacii w okrc'e spn|rcz|lawczyn'
w padziale na osoby lizyczne i asaby prawne)

6 1 1

asoby 0

2'2' lnforrnacje na temat innych (niż
wymienionych w pkt 2 1) odb]orcóW'
na Ęecz k,tÓrych orqanizacja dfia|ala

o

3. lnformacja dotycząca dfiałalności nieodpłatnejpożytku pUbIicznego orga nizacji w okresie sprawofdawczym

3'T, organlzacja plowadzi]a działa ność nieodp|alnq pożylklr pubIicznego
O t"x

C nie

3'2 Na]eż! padać )hfÓ|ńację na tenat pżedkiatu
!'ziałalnas.i njeadp|akej arganifacji w okEsie
sp€v]ożdawczyn, waz ze wskazanęn sle|/j] dżralalnaŚci
pÓż'tku pub]icznega' a któtyń nava |n ań 4 ust 1 ustawy
z dnia 24 kwehia 2003I' a dzja|alh aścj pazytku
pubhczhegaiÓ||ÓlÓhtanecie(Dz u ż 2a10|' N|231' paż
1536,zpÓżn zh) a także kodu/ów .: i,. .,.,, ,
odpawiadaiąrega' ch tej działalh.śd' J eśli or1a n izacia

sfera dz ałalnośc] poŹytku
Pżedmiot działa]noś€i Numer Kodu (PKD)

Po[,1oc sPoŁEcZNA UDZIELAN E INFORMACJI
WSPARCIA OSOBOM

CHORYI'I i CH BL SK]M W
TYM WOLONTARIAT NA
RZEcz osÓB cHoRYcH

88.14.2

OCHRONA PRONIOCJA
ZDROWIA

ORGANIZOWANIE
WYJAZDoW sfKoLEŃ

REHABILITACYJNO
TERAPEUryCZNO -

85.51.2

pnwadfl wĘce] n)z 3 ndza]e dzlóła]hÓsc] nęa|lpk|re]
nalezy padać rn|arnack na ienat tżech gló,nrrych
@dzaiów dzjalalnaścj (padanie haksynalnie 3 kadÓ,x),
zaczynaiąc od g]ównego pżedniatu dżialalnoścl

PoNloc SPoŁEcZNA PRoWADZEN]E RoZWÓ.
oŚRoDKAWsP EMN A
osÓB cHoRYcH ] cH
BL SK CH (PUNKTU
INTERWENCYJNO
POMOCOWEGO) WryM
POMOC
PSYCHOLOGICZNA DLA
osÓB cHoRYcH I icH
BL]SKICH

88 99.Z

4. Inlormacja dotycfąca działaIności odpłatnej poŹytkU publicznegow okresie splawozdawczym

4'1' organizacja ptowadziła dz ała|ność odpłatną pozytk! p!b|icznego
o t"t
one

4'2 Nalezy podać infarnację na teńa| pĘedniatu
dzjałalnaśc| adp|alnej aĘanizaĆ|i w ak|esle
spnwofl1awczyn, ||ńz ze wskażanlefr sfefu działalnaii
pazy1ku pubtcznego, Ó k|órych frawa w an 1 ust 1 6taw!
ż dnia 24 kwielnń 2003 r' a dzia]alhaŚÓi pÓży|ku
publcznego i a walanlaiacie, a także kadu/óv i)!:',!'. I
adpawial1ającegÓ/rĆh tej działahaśd J eśli a|ganizacja
pn|ńdzr ||ięcej nrz 3 |Ól1zaje działalnaŚc) addalnej nabf|
padać jnfońaąę na teńat trech qłówny.h |Ódzajów
dzla|alhośd |padańie frakyńalnie 3 kadów)' żaczyhając ad
glównego Pżedni o|u thialalności

sfera df ała ności pożylku
Przedmiol dziaiaIności Numer Kodu (PKD)

OCHRONA PROI\,1OCJA
ZDROW A

ORGANIZOWANIE
szKoLEŃ |

EDUKACYJNYCH DLA
LEcfĄcYcH

CHORYCH
ONKOLOGICZNIE

85  59 .B

OCHRONA PRO]\4OCJA
ZDROWIA

ORGANIZOWAN]E

ZAKRES E PROfulOCJ]

PSYCHOONKOLOGIII

zAcHoRoWAŃ NA
NOWOTWORY

86 90.E

o t) c)

\t"r"
, ]
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5 1' organjzacja prowadfiła działa]ność gospodarcfa
o
a

5,2' Nalezy padać jntarmację ha teńat predniÓtu
dzkła]naścj gxpadaEzej araahiżac]| Waz f apjśh |e]
dzhlakÓśd ą a,BIe spńwzdawd/ń, a takfe hdu/ó||
ż.]. 2cD7 odpÓwĘdarącegÓl/ch te) dzia|alhaści Jeśli
aĘanback wwadżj więcel nż 3 ra.]zaje działalhoŚci
gBpadarczej' nalezy podać iĄfo|ńację na lenat tżech
dównlch fuda1ów dziahlŃści @cłahle ńakslnalnie 3
kadów), żacżyn4hc ad Eó@ego pżdnioru dżjda|nLvi

Nurner kodu (PKD) Przednr oi i opis dfiała|ności

(') C)

G) G)

G)

t. pożytku pubIicznego w okresie sprawozdawc.ym

1'1' Łączna kwota przychodów organizacji ogołem (zgodn e z rachunkiem wynikóMfyskóW l strat) 637 547 ,59

a) Pżychody z działaIności nieodpłatnej pozy,iku pubIicznego 0,00 zł

b) Pżychody z działa|ności odpłatnej pożytku pub icznego 39 363,00 zł

c) P|zychody z działalnoŚci gospoda|czej 0,00 zl

d) Przychody tnansowe 2 850'39 zł

e) Pozostałe przychody 595 334'20 zł

2 przychodóW organizacji

2.1' P|zychody z1r^ podalku dochodowego od osób fizycznych 85 307,93 zł

2'2 Ze źIódeł pub]icfnych ogołem: 204 738,00 zl

tym:

a) ze środków eu|opejskich W rozum enju pŹepisóW o finansach pub|icznych 0,00 zł

b)ze środhóW budże|U pańsh]Va 159 490,00 zł

c) ze środkóW budżetu jednostek samoftądu lerytola|nego 45 248,00zl

d)ze środków państwowych funduszy celowych 0'00 fł

2'3' Ze Źródel prnvatn ych ogo]enr: 62 821,72 zl

rvm

a) ze składek członkowskich 1 900'00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 18 737 '35 fł

c) z darowizn od osób prawnych 41 090'00 zł

d)zofiamości pub]icznej (zbiórek publcznych' kwest) 1 094,37 zl

e)ze spadkóW' zapisów 0,00 fł

0 fWp|ywówf majątku (w szcfegÓ|nościsprzedaży ]Lrb WynajmU składników majqtkowych) 0,00 zł

2.4' z innych żróde| 254 234,55

)i Ąe0[
i - r ,



3. lnfomacje o sposobi€ wydatkowania środ ków poc h odząc ych z 1 % podatku doc h;dow€go od osÓb fjzycznych

3'1 slan środkóW pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na p erwszy dzień roku
sprawozdawczego

3.2' WysokoŚć kwoty pochoo.u""j'.n o*u,*m
sprawozoawczym ogo€m

125 396,34 zł

82180,22

33' Dzlałana' na które !,lydatkowano środki pochodzące z 10/o podaiku dochodowego od osóbnzycznych w okresie spmwozdawczym
(W szczegó]ności okreś]one w pkt ||'1'1)' oraz szacunkowe kwoty pżeznaczone na le działania

KOSZry UTRZYI/]AN A PUNKTU PONT]OCOWO INTERWENCYJNEGO {CENTRUfu]
PSYCHOONKOLOGID 29 696,49zł

2 BEfPoŚREDNIE WsPARC E NIEPEŁNoSPRAWNYCH BENEF]cJENTÓW 1% rKoSZw
REHABIL TACJI) 33 923,73 zl

3 WARSZTATY DLA CHORYCH I CH RODZ]N 18 560,00 zl

o 0,00 zł

3'4. ce|e szczegołowe' W rozumieniu przepisów o podatku dochodo!Ąyrn od osób f]zycznyĆh' wskazane przez podatnikóW podatkt
dochodowego od osób frzycfnych, na które oaanzacia pou}tku publicznego wydatkowa]a najwięcej śIodkóW pochodzącycń z 1%
podatku dochodowego W okresie sprawozdawczyrń wraz z Wydanq kwotą

OCHRONA I PROI, lOCJA ZDROW A 82180,22zl

2 (') 0,00 zł

3 (-) 0,00 zl

(') 0 '00 zł

4, Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

osób 'ifycznych

4'1' Kosfly organizac]iW okresie sprawozdawczym ogÓ]em: 380 789,85 zł 82180,22 rl

a) kosztyzlyiułu prowadzenia nieodp]atnej dzia]a|ności pożytku pub cfnego 299 932'40 zł 82180'22 zł

b) kosfly ftylułU plowadzenia odpłatnej działa|nośc] pożylku pLrb]]cznego 41 463'05 zł 0,00 zl

c) koszty z ty,tułu prowadzenia df]a]ahości gospoda|cfej 0'00 zł

2o'oa zł
e) kosziy admin slracylne 39 374,26 zl

D pozos|a|e koszty ogółem 0'06 zł 0'00 fł

4.2' Koszly kampanii infotnracyjnej |ub reklamowe] fwiązanej z pofyskiwaniem 1% podalku dochodowego od 2106 , 00  r t

5' Wynik działa|ności odpłatnej i nieodp|atnej pożytku publicfnego |ub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznegc
w okresie sprawozdawczym

5 1' Wynik działa nościnieodpłatnejpoŻytku pub|icznego - 299 932'40 zł

5'2 W)n (  dZała rośc'  od p latnej  ool} l l  J  p l ,o |c7.ego 2100,05 zl

5'3' Wynik działaIności gospodarcf e]

w lymiwysokość środków prfeznaczona na dzia]aInośĆ poŹytkL] p{rbIicznego

0,00 zł

0,00 zł

f- [1,., ,, ,(ł1Ą



1' otgan]zacja kolzysiała z następujących

(Nalezy wkazać jeaną lub węcej pożyc]i fufuz z kwa|ą

8 z padatku dacha.rawega ad asób prawnych

B z padatku od niefuchaności

. z padatku od czynnaścj cywjlnoprawnych

.) z pa1raku ad tawarÓW ius|ług

a z aptaty skarbawej

8 z apłat sqdawych

rf z innych fwalnień

|] nje koęystała

2' o|ganizac)a korzystała z prawa do nieodpłainego jnformowanja przez jednosik
pub|icznej radiofonii i 1e|ewif]i o prowadzonej działa ności nieodpłahej poŻylku
pub|icznego zgodn]e z ań' 23a ust' 1 uslawy z dnia 29 grL]dn a 1992 r o radiofon]l ]
Ie|ewizj i(Dz,u'z2011r Nr 43' pof '  226 zpóŹn'zm.)

a

o

3' aqanizaąa korzystała z upra!Ąłrienja do nabycia na szczegÓ|nych zasadach p|aw€
lt,łasności |ub p€Wa uż},tkowania wieczystego n eruchomości z fasobu skarbu Pańsn'€
]ub jednosiek samożądu 1eMoria|nego |ub zawar]a na prefelencyjnych warunkac|
z podrniotami pub]lcznyrni umowy użytkowanla' rc)mu' dzeżawy ub Użyczenia
pŹysługUje jej W od niesieniu do |ych nieruchomościnaslępLrjące prawo:
(Należy wskazać jednąlub więCei p"zyc]i)

! W]asność

! uŹyikowanie Wjeczysie

X nur".
! użyikowan e

! L'.yc."n 
"

! az ezawa

! nie korz yslala

V' PersoneI organifacji pożytku publicznego

,1.1' Liczba osób zat|udnionych w organizacjina podslaw]e stosunku placy
w adpNi€di nalezy uĘsĘdni! !tsżlsuie @w 4ta|1niare w aganacj na pd'iawe śÓsul*u pcc' (el.
ltb część etat,) w akresle sp|a||ażdawczyn, nawet ]eŚt obecnle nie sąjuz zatrudniane w arganizac]i)

1'2' PrzecięIna |iczba zal|ud nionych W orga| zacji na podslawie stosunku pracy w pŻe|lcfen]u na pełne etaty
(Aby okęślić pżeciętne żat|udnrehje ńa]eż! -uńawać wszys|kje 6aby zatrudĄiÓne ra padsta\|ie s|osunku p|ac! ,r poszczeaólnyct
ńjes!ąąch w akresi' spń||Ózdawczyn (wŻz z u|ankan|a|lpa\|iadającynl częśĆieta|u hp a5,fi prypadku osaby zatru.]nianejna pÓ
e|a|u )' dÓdać d o sjebe su ńy zatudnionyń z 1 2 niesię.y i pÓd 2ielić pżez 1 2 WyĄ|k v/pisać z dÓkladn ością da 1 n iej{a pa pżecinku)

1 elatóW

1 '3 Liczba osób w organizacji świadczących us]ugi na podsiaw e Umowy cylvr|noprawnej 12 osob

2'1' oQan zacja posiada czlonków
O t"x
() nie

126 osób 1]zycznych

f,.(,
d,,ro



3'1. orcanizacja kozystała fe świadczeń Wykonywanych przez wo|ontariuszy
łzgadnie 2 6lriąf dhk 2a kyEtnb 20a3 |' Ó dfiaŁdlmści paż'tku publrnegÓ jÓ la|fiknacie' wa]Mbnuszanis.
oŃ\ fizyrną k,5e @hahi!ża i bź wnagbdzenja 6'khuk g'iadceria na n@z dgfuiżaci niezależ,je ad |śgo' cz)
są to 6Óby hi*wiąane z organizacją' ą|.hkaŃie pradwnĘy, asoby ś||iadczące usługi ha pÓ|lstawie uńa*)
cw|lho awnej czv p@Ilstawiciele wkdz aoannaÓji)

o tu*

O nie

3'2. Licfba wolofiariuszy ltykonlją.ych śWiadczenle na Żecf olganizacji D|zez okres kótszv nlż 30 dni
(Każdy wolantanusz powjnieh być ]i*ohy tylko raz' neżależhie ad licżby świadczeń wkonanych ha rzecz organizac! w Ókesk
sławazlawczyn i czasL uacy)

5 osób

a) członkow]e organizacji' pracownlcy olganizacji osoby świadczące usługi na podstawie Unrowy
w .yłvi]1op.awnei 'cz}on(owieo9a1L7a7ąolaiąceqo
tY*' o; inn" o"ouy 5 osób

3'3' Uczba Wo]on|ańusfy wykonujących ś\''Jiadczenie na fecz organifacji pfez ok€s od 30 dni do 6 rniesiecv
(Każdy wa]. nlahusz powjn |en byĆ ]iąot,y tylka raz niezale'n ie ad tczby Świadcze ń ||'*an any.h n a żecz aąanizacji w okesre 0 osób

a) członkowie organizacj]' pracownicy organizacj]' osoby śWiadczące Usfugi na podstawie lmowY
W cywilnoprawnej'członkowieo|qan!zazqdzającego 0 osób

' o) rfne osooy

:.r' ric'o" 
"olontu,iu"'y 

*ykonujących św adczenie na fecz organŻac]L przef okrcs dfuższy nż 6 nriesięcy
(Każdy walonlanusz pÓWnien być licżany ty]ka raż, nlefależnie a.] liczby świadczeń w*ananyĆh na że.2 Ótsanizacj| w okrcsie 9 osób

a) czlonkowie organizacj' pracownicy organifacjl' osoby śWiadcfące usługina podstawie umowy
w cvw noprawre'' cz,or|owie o'qJnL Ża7ądlaiąceqo 9 osób

ryt' b; inn" o"oty 0 osób

1 .Ęczna kwo|a Wynagrodzeń oruto) wyplaconych pzez organ]zację w okresie sprawozdawcfym 138 981'94 zł

a) z t!'|ułLl umów o pracę

- wynagfodrenie rasadnicze

nagrody

rymi

21 952'99 zł

19 855,82

0'00 zł

2 097,17 zl

0'00 fł

b)z ty,tu|u umóW cwilnoprawnych 117 028,95 zt

2. Ęczna kwoia $rynagrodzeń wypłaconych pżez oĘanizację pmcownikom oraz osobom śWladczącym usfugi na
podsiawie umowy cywi]ńoprawnei, wzwiązku f prowadzona działa|nościa DoŹ\.iku oub|jczneoo 138 981'94 zł

tym:

a) w związku z prowadzona działah ością od płatnq pożyiku pub|icfnego

b) w zwiqzku z prowadzoną dz]ałaInością ]r ieodpłainą pożytku publicznego

3 200'00 zł

135 781'94zł

3' Ęczna kwola wynagrodzeń Wypłaconych przez organizację placownikom oGz osobom śWiadcfącym usfugi na
podstawie umowy cylvi]noprawnej w fwiąfku z prowadzoną df]ała nością gospodarczą orcanizaq

0'00 fł

4' Wysokość przeciętnego miesięcznego wynaglodzenia (bruiio) Wydaconego członkom organu zaŻądfająceg(
organ]facjj' whczając Wynagrodfenie zasadn]cze. nagrody, premie i inne śWiadczenia oraz !movĄ

Aby Ókreś]jć pżeĆIęthe niesięczne wynagradzenje nale2y: 1zsuńÓwać $żystkie kwoty whagfudzeń Wdacane w Ciągu rÓk!
spawrzdawczega ('liżaiąĆ wynagrcdzenie zasadnicze, hagfudy, prehre i inne ŚwiadĆżeńia Óńz una\ly cywilnoprawne): 2 pÓdziel\
z'ufraĘną kwalę pżez 12 |miesiecv)

0'00 zł

5' Wysokość przeciętnego miesięcfnego Wynagrodzenia (brutlo) wypłaconego członkom o|ganu kontro]i Iub
nadzoru' !!4iczaiąc wynagIodzerrje zasadnicze, naglody' prernie inne śW]adczenia oraz umowy cylviInoprawne
lMtD kahehhż da plnklu 4)

0'00 zł

6' Wysokość przeciętnego nriesięcznego wynagrodzen]a (bruilo) wypłaconego członkom innych' nif olganu
zaządzającego, kontrolj |ub nadzoru organóW organ]zacji W|]czając Wynagrodzenie zasadn]cze' nagrody
premie i inne ŚWiadczenja omz umowy cywiInoprawne
|paĘ kanentar dÓ puhkt4 4)

0'00 żł

u 1?\



7 Wysokość przeciętnego miesięcznego \Ą/ynagrodfenia
wliczając w}'ragtodfenie 4sadnicze' nag|ody' p.FT'e rre
podstawle umowy cy',vllnopfawnej
(pa|ż konehtaż dÓ puĄkfu 4)

(brulto) \,!rypłaconego pracownjkom organizacj,
świadczen:a' oraf osobom Świadcfącym usłUg na 12513,82z]

8 Wsokosć naj',vyźszego miesięcznego Wynagrodzenia (brutlo) Wyp]aconego członkom oĘanu farządzającego
w|iczając wynagrodzen ie zasadnicze' nagrody, premie iinne śwjadczenia oraz umow c'Wi|noorawne 0,00 zl

9' Wysokość najwyższego mesięcznego wynagtodzenja (bluuo) Wyplaconego członkom organu konlloliIub
nadzoru, w|jczaiąc Wynaqrodzenie zasadn]cze naqrody' preme iinne śWiadczenia oraz umowcwvinoDraw|e 0,00 zł

10' Wysokość naiwyższego miesięcfnego \Ąrynagrodzenia (br!tio) Wyp]aconego członkom innych' niŹ olgan!
za|ządzającega. konao|i |ub nadzoru, organóW organifacji. w]icfając wynagrodfenie zasadnjcfe' nagrody'
prcmie iinne świadczelia oraz umow]' cywilnoprawne

0'00 fł

11' Wysokość najwyższego miesięcznego Wynagrodfen a (br!tto) wypłaconego pracownikon| ulgan|zac]r'
w|iczając Wynagrodzenie zasadnicfe. nagrody, prenr e i nne świadczenia' o|af wynagrodzenia wypraoonego
osobom świadczącym usługi na podstaw]e !mowy cJ^l/iInoplaWnej

2 482'74 zł

12. Dodatkowe uwagi dolyczące wynagrodfeń
(^,azna padzielić s|ę z apin|ą publięną dodatkawfu uwagan
do|yczącyni pozionu ]ub kahst|uk.ji WnagrÓdzeń w arganizacii,
wówczas należ| wpi'ać te uwaai w WvąotÓwańe Nlel

C)

c|zie|onych przez organizację pożytku pub|icznego pożyczkach pieniężnych w okresie

1. organizacja udzie|ała pożyczek p]eniężnyeh
a tat

O nie

2' Wysokość udzie|onych poŹyczek pienlęŻnych 0,00 zl

3' siatulowa podslawa pzyznania poźyczek pieniężnych o

1' of ganizacja realizowała
terytorialnego

f adania zlecone przez organy iednostek samorządu
O tux

O nie

2 |nformacja na lernat głównych tea|izowanych zadań i kwot dotacji olzymanych na ich rea]izację
(Nalezy padać naz\!ę żadania' jego ?lównv|e) e( e)' ńazwę organu u.1zielającego dÓtacii oraz kwo|e pżlznanei da|acii)

Lp. CelCe)zadania Nazwa organu udzie|ającego dotacji Kwota dotacli

I
N4AŁoPoLsKIE
CENTRUI\4
PSYCIOONKOLOGII

RENAB L TACJA
ZAWoDoWA I SPoŁECZNA
osÓB
NIEPEŁNosPRAWNYCH

URZĄD IV]ARSZAŁKoWSK| WoJEWÓDZTWA
l/]AŁoPoLSKIEGo

'12 480,00 z

2
WlĘcEJ W]EDZY'
W ĘcEJ ZDRoW|A.
W|ĘCEJ ZYc|A

REHABIL TACJA
ZAWoDoWA ] sPoŁECZNA
osÓB
NIEPEŁNosPRAWNYcH

URfĄD N4ARSZAŁKoWSK] WoJEWÓDZTWA
N4AŁoPoLsKIEGo

'12768,002

3
KRAKOWSK E
CENTRUI\,1
PSYCHOONKOLOGI]

PROFiLAKTYK A I
PROMOCJA ZDROWA O
CHARAKTERZE
UN WERSALNYI\,IW
ŚRoDoW sKU LoKALNY[,1

URZĄD l\4|ASTA KRAKoWA 3000,00 z

I\,1A[,4 CZAS DBAM
O ZDROWIE

REHABIL TACJA
ZAWoDoWA ] sPoŁECZNA
osÓB sTARSZYCH

WoJEWÓDZTWo [4AŁoPoLSKIE 17 000,00 z

5 C,

3' Wokresie sprawozdawczym organżacja rea|izowala zadania z|econe przez organy
admjnistracji żądowej Jub pańsh/vowe fUndusze ce|owe

O tu*

O nie

4. |nfolmacja na lemat rea|izowanych fadań i kwot dotacji otżymanych na ich |ea|izację
|ry3bf! p9!4 !?]!ś}9!3!b 9b te) @l(e), nazwę organu L.]ziela)ącego dotacii Mz kwote pźV4anel da|acii)

Nazwa radania Celte) zadania Nazwa otganu udz e|ajqcego dotacj] Kwoia dotacji

(t\q,r{f
ł/



1 AKADEIT/IA
ZDROWEGO ZYCIA

AKTWVIZAcJA sPoŁEcfNA
oSÓB sTARsfYcH

I!4IN]STERSTWO PRACY POLIryK
sPoŁEcZNEJ 1s9 490,00 z

2 t) o G) 0,00 z

3 C) o (-) 0,00 z

t) (-) 0,00 z

5 t) f) t) 0,00 f

O rat

O nie

2' Inlomacja na temat realizowanych zamÓWień i kwot otŻymanych na ich rea]izację

Lp'| o?eoT ol7an.óW:en a I l.{"Z!"u o,ou.u T 
_ 

..*olu

t) o 0,00 r

2 c) G) 0,00 z

3 c) C) 0,00 z

4 c) c) 0,00 z

1' Wykaz społek, w których organizacja posiada co najmn ej20% udziałóW lub akcjiw kap]ta|e zakładowym ]ub co najmnią 20%
ogó|nej|iczby głosów W organie sianowiącym spółk]

Nazwa spółki siedziba spółki
% udziałów |Ub

akcji w % udziału w ogó|nej
Iiczbie głosów

l o o% c)%
2 (-) C) ov' o'1
3 (-) o (),ł l f)

2' Wykaz fundacji /<|órvch o'gan'z.Ć|a ,est fundatoleT

!
o
-)3

3.

Lo. Organ konlroluiacv Llczba kontroli
l c)
2 o
3 G) t)

(-) c)
4' orgańizai]a p|zeprcvładfiła badanie splawozdan]a iinansowego na podstawie ustawy f dnia 2E
,v|ześnia 1994 t' o Echunkowości (Dz. U' z 2009 r' Nr 'l52. paz' 1223, z póżn' zr::,') |ub rczóorzqdzeni.
\,4inis|ra Finansów z dnja 23 grudnja 2004 r"' w sprawje obowiązku badania sprawozdań łnanśowvc|
'ganizacjipoŻylku pJb]'cfnego 'Dz' U' N' 285' aof 2852!

O tat<

O nie

haI tq, \



W dniu 6 grudnia 2013 roku podczas Nadzwyczajn€go Wa|n6go Zgromadzenia członków stowaEyszenia wyrażona została
zgoda na podjęcie przez stowarzyszenie działa|noścj gospodarcfej' a lakże dokonano zmian w siatucie stówazyszenia wzwią,zku z planor',anym rozpoczęciem działa|ności gospoda|czej' W roku 2013 stowarzyŚzenie ni6 rozpoczęł]o jedńk jesfcz;
prcWadzenia dziataIności gośpodarczej'

W
5.

L.Lą,'"1
\r loq#t-
ALa. ttvl- 21.o3.2A/ Lt,..
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