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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 2022-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. ZARZECZE Nr domu 114A Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-134 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 535585895

Nr faksu E-mail 
kontakt@stowarzyszenielatarnia.pl

Strona www https://stowarzyszenielatarnia.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-07-11

2020-06-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36778162200000 6. Numer KRS 0000686073

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

Monika Róg Prezes Zarządu TAK

Violetta Szopa - Tomczyk Skarbnik TAK

Anna Kucharska - Zygmunt Wiceprezes 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

Andrzej Choczewski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Maciejowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Zborowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE LATARNIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań pożytku publicznego na rzecz 
ogółu społeczności Województwa Małopolskiego w następującym 
zakresie:
1) działalność charytatywna,
2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
8) turystyka i krajoznawstwo,
9) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
10) ratownictwo i ochrona ludności,
11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i zagranicą,
12) promocji i organizacji wolontariatu,
13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
15) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
16) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym emerytów i osób 
starszych,
17) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
18) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Działalność charytatywna to jeden z głównych aspektów naszych 
działań. Od chwili założenia Stowarzyszenia prowadzimy Boży Młyn 
wspierając bezdomnych, przygotowując dla nich ciepłe posiłki oraz paczki 
z żywnością długoterminową. Organizujemy też pomoc dla seniorów, osób 
niepełnosprawnych i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Dwa razy w 
roku ( z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy) przygotowujemy 
specjalne paczki, w których oprócz produktów długoterminowych 
dołączamy gotowe potrawy na świąteczny stół i drobne upominki. W 
czasie pandemii pomagamy osobom w izolacji, i tym starszym, którzy boją 
się wychodzić z domów.
2. W celu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i 
pielęgnowania polskości, trzy razy w roku organizujemy w Bożym Młynie 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz kolęd. Organizujemy też 
konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży.
3. Prowadzimy w Krakowie przy ul. Jabłonkowskiej 18 (na terenie parafii 
św. Jana Kantego) miejsce integracji międzypokoleniowej zwane Bożym 
Młynem.
4. W ramach naszej działalności edukacyjnej prowadzimy projekt 
Latarnia.edu, do którego zaprosiliśmy do współpracy prawdziwych 
pasjonatów nauczania, wychowania, edukacji. Przygotowane warsztaty 
realizujemy w Bożym Młynie lub na zamówienie w szkołach i innych 
placówkach gminnych.
5. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży oferujemy 
darmową pomoc w nauce, ciekawe zajęcia rozwijające pasje i 
zainteresowania, spotkania z psychologiem i wolontariuszami 
wpierającymi młodych w trudnych chwilach.
6. Chcąc mieć wkład w kulturę i dziedzictwo narodowe organizujemy 
koncerty w różnych miejscach w Polsce. W Bożym Młynie działa też 
wielopokoleniowy PanaMa Chór, który swoim śpiewem ubogaca liturgię w 
parafii św. Jana Kantego ale także koncertuje w domach pomocy 
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społecznej, hospicjum i innych innych parafiach.
7. Zachęcamy wszystkich, a w szczególności osoby starsze do aktywności 
fizycznej. Przy Bożym Młynie działa też sekcja szachowa.
8. Darmowe konsultacje specjalistów różnych dziedzin dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej.
9. Pomoc najbardziej potrzebującym i zagubionym w nowej rzeczywistości 
w przetrwaniu czasu pandemii.
10. Zabieranie głosu w ważnych problemach społecznych. Wskazywanie 
na bezcenną wartość życia ludzkiego.
11. Rozwijanie wolontariatu, dbanie nie tylko o to, by była ich 
wystarczająca liczba, ale także by byli oni do takiej aktywności 
przygotowani.
12. Wierząc, że dla przyszłych pokoleń najważniejsze jest to, z jakich 
rodzin wyjdą, organizujemy warsztaty, konferencje i konsultacje 
wspierające rodzinę.
13. Chcąc przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym 
proponujemy wiele zajęć zachęcających młodzież do innej formy 
spędzania wolnego czasu niż siedzenie przed komputerem. Rodzice 
nastoletnich dzieci mają okazję uczestniczyć w konsultacjach dotyczących 
różnego rodzaju uzależnień: narkotyki, pornografia, seks, alkohol, gry 
komputerowe, Internet.
14. Otaczanie osób niepełnosprawnych szczególną troską (zaopatrywanie 
w żywność, pomoc w domu oraz w wychodzeniu na zewnątrz) a także 
transmisje on line wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie 
Latarnia, aby mogli w nich uczestniczyć nie wychodząc z domu.
15. Chcąc aktywizować zawodowo osoby bez pracy organizujemy kursy 
komputerowe i lekcje angielskiego. Udzielamy także informacji, gdzie 
można szukać ofert pracy, udostępniamy w tym celu komputer z 
internetem.
16. Pragnąc dotrzeć do jak największej liczby osób prowadzimy stronę 
internetową Stowarzyszenia Latarnia, profil na Facebooku, Instagramie  
oraz oddzielnie stronę internetową dla projektu Latarnia.edu oraz dla 
Bożego Młyna.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. W 2021 roku głównym celem działań Stowarzyszenia Latarnia była działalność charytatywna. Sytuacja epidemiczna wymusiła 
na nas skierowanie większości działań na pomoc osobom w potrzebie, głównie bezdomnym, seniorom nie wychodzącym z 
domów i osobom na kwarantannie. Wolontariusze w każdy dzień powszedni roznosili ciepłą zupę, z mięsną wkładką, do domów 
osób potrzebujących. Współpracujemy z Bankiem Żywności i raz w tygodniu przywoziliśmy od nich żywność, którą 
segregowaliśmy, pakowaliśmy i rozdawaliśmy tym, którzy sami mogli do nas dotrzeć lub rozwoziliśmy tym, którzy nie wychodzą 
z domów. W ten sposób wspieramy ok. 200 osób miesięcznie. Otaczaliśmy też opieką 15 bezdomnych.
Dwukrotnie (z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy) przygotowaliśmy duże paczki świąteczne, do których oprócz   produktów 
długoterminowych dołączyliśmy gotowe potrawy na świąteczny stół i drobne upominki. W sumie takich paczek 
przygotowaliśmy ponad 200, a wolontariusze roznieśli je tym osobom, które nie mogły same się po nie zgłosić. Do paczek na 
Boże Narodzenie dołączyliśmy też prezenty dla ponad 80 dzieci.
2. W celu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, udało nam się zorganizować wspólne śpiewanie  pieśni 
patriotycznych 11.11.2021. Zorganizowaliśmy tez wykład p. dr Krzysztofa Jaśko pt. „Kim byłby Piłsudski bez Krakowa a czym 
Kraków bez Piłsudskiego”
3. Stowarzyszenie Latarnia prowadzi w Krakowie przy ul. Jabłonkowskiej 18 (przy parafii św. Jana Kantego) miejsce integracji 
międzypokoleniowej − Boży Młyn. Jest to miejsce, do którego każdy może przyjść na dobrą kawę, herbatę, domowe ciasto i 
porozmawiać z zawsze chętnie słuchającymi wolontariuszami. Poza takimi indywidualnymi spotkaniami w Bożym Młynie 
odbywały się otwarte wykłady z gośćmi specjalnymi, na które mogli przyjść wszyscy zainteresowani proponowanym tematem. 
W czasie pandemii część wykładów odbyła się online.
4. Dla Stowarzyszenia Latarnia nauka, edukacja, oświata i wychowanie są na tyle priorytetowym celem działań, że utworzony 
został osobny projekt Latarnia.edu z własną stroną internetową https://latarnia.edu.pl/. W ramach tych działań zaprosiliśmy do 
współpracy prawdziwych pasjonatów nauczania, wychowania, edukacji. Przygotowali oni kilkanaście warsztatów, które 
realizowaliśmy na miejscu w Bożym Młynie lub na zamówienie w szkołach, placówkach gminnych i dla klientów 
indywidualnych. W 2021 r. odbyły się:
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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

a) 2 cykle "Szkoła dla rodziców i wychowawców" prowadzone przez psycholog Annę Kucharską Zygmunt. Każdy cykl to 10 
spotkań warsztatowych. Zawartość tematyczna kursu:
− Relacja − jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem.
− Uczucia − jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami.
− Współpraca − jak skłonić dzieci do wspólnych działań.
− Dyscyplina − jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy.
− Samodzielność i odpowiedzialność − jak kierować, a nie wyręczać.
− Poczucie wartości dziecka − jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatna samoocenę.
− Co robić, gdy dzieci się biją? − jak gasić pożary.
− Kto się lubi, ten się czubi − jak pomóc rodzeństwu być za pan brat.
b) Szkolenie Rady Pedagogicznej ZSO nr 8 w Krakowie na temat: Uczeń z Zespołem Aspergera w klasie- na co zwracać uwagę i 
jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami.
c) W Bożym Młynie odbywały się raz w tygodniu spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci z edukacji domowej.
d) Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Kształcenie umiejętności miękkich wśród młodzieży zamieszkującej Miasto Kraków i 
najbliższe okolice- realizowany w Krakowie i Brzesku.
e) Warsztaty - Młodzi z Małopolski najostrożniejsi w sieci!
f) Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży związany z rocznicą Odzyskania Niepodległości
g) Warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez artystę- fotografa Małgorzatę Pióro pt. „Zatrzymaj 
chwile”
h)     Prowadzenie w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą
i)     Prowadzenie dla Fundacji twój Sen grupy wsparcia dla mam
5. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży oferowaliśmy w Bożym Młynie darmową pomoc w nauce, ciekawe 
zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania, spotkania z psychologiem i wolontariuszami wspierającymi młodych w trudnych 
chwilach. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Miłośników Gier Planszowych Gralicja, które organizuje w Bożym Młynie 
spotkania przy grach planszowych dla wszystkich chętnych. Do Bożego Młyna młodzież zawsze może przyjść, aby spędzić ze 
sobą czas, pograć w szachy i inne gry stolikowe. Często z naszej gościny korzystali harcerze.
6. W roku 2021 Stowarzyszenie Latarnia dwukrotnie współorganizowało wydarzenia kulturalne będąc współorganizatorem 
dwóch koncertów − projektów artystycznych : 
 -  „Wieczornica Patriotyczna” – koncert wraz z czynnym udziałem publiczności był częścią zadania publicznego pod nazwą: „11 
listopada – Święto łączące pokolenia” realizowanego przez Stowarzyszenia Latarnia (OPP) i współfinansowanego ze środków 
Ministra Obrony Narodowej.
     - 30.11.2021 Koncert Zespołu Muzyków Wawelskich Floripari inaugurujący wystawę pt. „Nie tylko Bruegel i Rubens. 
Malarstwo Niderlandów na Wawelu” w Sali Bitwy pod Orszą Zamku Królewskiego na Wawelu. Każdorazowo przy powyższych 
wydarzeniach Stowarzyszenie Latarnia było partnerem współorganizującym koncerty, zapewniającym obsługę finansową 
projektów oraz udostępniało swoje pomieszczenia (Boży Młyn) na próby zespołów.
W Bożym Młynie działa wielopokoleniowy PanaMa Chór, który oprócz uświetniania uroczystości w kościele św. Jana Kantego 
daje także koncerty w domach pomocy społecznej i hospicjach, chcąc umilić czas przebywającym tam osobom.
7. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Latarnia, w Bożym Młynie dajemy "drugie życie" książkom, których właściciele chcą się 
pozbyć. Mamy przygotowane regały, na których można zostawić niepotrzebne pozycje, a osoby, które odwiedzają Boży Młyn 
(np. przychodząc po żywność) chętnie te książki zabierają.
8. Członkowie Stowarzyszenia Latarnia zachęcali wszystkich, a w szczególności osoby starsze do aktywności fizycznej. 
Zapraszaliśmy do wspólnych spacerów, nordic walking. Wolontariusze wychodzili z seniorami na spacery. Przy Bożym Młynie 
działa też sekcja szachowa, w której zarówno dzieci, jak i dorośli mogli  podnosić swoje umiejętności oraz rozgrywać mini − 
turnieje.
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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

1400

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 działalność charytatywnej

Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, w tym prowadzenie kuchni 
dla bezdomnych.
1. Przygotowywanie, w każdy dzień powszedni, 
ciepłego posiłku dla bezdomnych, seniorów, 
osób w potrzebie.
2. Roznoszenie przez wolontariuszy żywności
tym osobom, które nie mogą wychodzić z domu.
3. Odbieranie żywności z Banku Żywności, 
segregowanie, pakowanie i rozdawanie paczek 
spożywczych osobom potrzebującym. Raz w 
tygodniu, ok. 200 paczek.
4. Pomoc seniorom i osobom chorym w robieniu 
zakupów, wykupie lekarstw, załatwianiu spraw 
urzędowych, sprzątaniu.

88.99.Z 2 500,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność wspomagająca edukację.
1. Prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych rozwijających ich pasje (śpiew, 
fotografia, muzyka).
2. Zajęcia z muzyki dla młodzieży i dorosłych
3. Otwarte wykłady dla rodziców na temat. 
wychowywania dzieci, uzależnień, typowych 
konfliktów międzypokoleniowych.
4. Wspieranie edukacji domowej, spotkania 
integracyjne dla dzieci i rodziców
5. Pomoc wolontariuszy w nauce dzieciom i 
młodzieży mającym problemy w szkole (j. 
angielski, matematyka)
6. Przeprowadzenie warsztatów "Kształcenie 
umiejętności miękkich wśród młodzieży 
zamieszkującej Miasto Kraków i najbliższe 
okolice"
7. Przeprowadzenie warsztatów z 
bezpieczeństwa w sieci pt. Młodzi z Małopolski 
najostrożniejsi w sieci!

85.60.Z 3 650,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony 
praw dziecka

Prowadzenie warsztatów dla rodziców,
nauczycieli i wychowawców z umiejętności 
komunikacji w rodzinie, klasie, grupie
przedszkolnej. Ćwiczenie rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie, grupie. Praca nad
pogłębianiem relacji. "Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców" pomaga dorosłym
zrozumieć przyczyny buntu nastolatków, 
rozwija umiejętności miękkie, pomaga w 
panowaniu nad emocjami, nad właściwym 
ich okazywanie. Warsztaty prowadzone 
przez psycholog Annę Kucharską Zygmunt 
odbywały się w Bożym Młynie oraz na
zaproszenie szkół i gmin.

85.60.Z 0,00 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Stowarzyszenie Latarnia współorganizuje 
wydarzenia kulturalne. Razem z innymi 
partnerami (m.in. FLORIPARI Muzycy 
Wawelscy) organizuje koncerty muzyki 
dawnej na terenie Krakowa i poza nim oraz 
zajęcia edukacyjne - gordonowskie, dla 
małych dzieci.
W Bożym Młynie działa PanaMa Chór, który 
swoim śpiewem oprócz uświetniania 
uroczystości religijnych w parafii św. Jana 
Kantego w Krakowie, daje koncert 
charytatywne w domach pomocy 
społecznej, hospicjum i w innych parafiach. 
Zorganizowano Wieczornicę patriotyczną z 
okazji 11 Listopada.

90.01.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-06 6



12 044,64 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 70 989,56 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) 402 631,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 337 940,15 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 42 349,56 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 10 296,70 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 12 044,64 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 319 596,85 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.10.A

1. Prowadzenie mini− kawiarenki w Bożym Młynie, z domowym ciastem, pyszną kawą i 
herbatą, gdzie każdy może spędzić czas na rozmowie z wolontariuszem. Terapeutyczne 
właściwości tych spotkań potwierdzają się u nas bardzo często.
2. Organizacja uroczystości rodzinnych w Bożym Młynie, w tym przygotowywanie 
poczęstunku i jego serwowanie.
3. Obsługa kulinarna imprez kulturalnych, integracyjnych, warsztatowych − przygotowywanie 
drobnych przekąsek, napojów.
4. Przygotowywanie posiłków na indywidualne zamówienie.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

11 000,00 zł

59 989,56 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 0,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 525,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 314 195,46 zł 7 525,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

246 098,54 zł 7 525,00 zł

36 152,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

31 944,92 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wkład własny do grantu ze środków Budżetu Państwa ,,11 Listopada'' 1 375,00 zł

2 Wkład własny do grantu ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,,Grant 
Umiejętności miękkie''

1 000,00 zł

3 Wkład własny do grantu ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,,Grant Wigilia'' 2 500,00 zł

4 Wkład własny do grantu ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,,Grant 
Najostrożniejsi w sieci'' 850 zł + Organizacja warsztatów fotograficznych 1800 zł

2 650,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

120,00 zł

40 387,93 zł

227 998,14 zł

40 794,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

10 296,70 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 91 841,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 197,56 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 10 296,70 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)

1 osób

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 10 296,70 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

89 576,43 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)

0,25 etatów

20 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

12 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)

45 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

45 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 101 473,11 zł

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

101 473,11 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)

1 351,69 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)  

252,59 zł

27 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8 371,11 zł

8 371,11 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 93 102,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 36 152,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 65 321,11 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

7 200,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Przygotowanie Wieczerzy 
Wigilijnej oraz paczek 
świątecznych dla 
bezdomnych, seniorów i 
innych osób w trudnej 
sytuacji materialnej, 
szczególnie rodzin 
wielodzietnych

Wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych 
rodzin i osób.

Wojewoda Małopolski 12 000,00 zł

2 Kształcenie umiejętności 
miękkich wśród młodzieży 
zamieszkującej Miasto 
Kraków i najbliższe okolice

Poprawa szans edukacyjnych 
dzieci, wzrost aktywności 
uczniów.

Wojewoda Małopolski 20 000,00 zł

3 Młodzi z Małopolski 
najostrożniejsi w sieci!

Zwiększenie poziomu wiedzy 
uczestników projektu na temat 
zagrożeń w sieci

Wojewoda Małopolski 10 000,00 zł

4 Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców

Wsparcie rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa

Prezydent Miasta Krakowa 10 000,00 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

6 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 

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

Monika Róg
Violetta Szopa - Tomczyk

Anna Kucharska - Zygmunt
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 11 Listopada – Święto 
łączące pokolenia

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej 11 000,00 zł

2022-10-06
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