
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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PORUCZNIKA WĄCHAŁY Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-608 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 885512500

Nr faksu E-mail biuro@eliasz.org.pl Strona www www.eliasz.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35676745000000 6. Numer KRS 0000178336

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

Stanisław Wysocki Prezes Zarządu TAK

Borys Mikułowski WicePrezes Zarządu TAK

Ewa Warelis Skarbnik TAK

Maria Kaczorowska 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

Ewa Wójcik Przewodnicząca TAK

Magdalena Kozik Członek TAK

Agnieszka Salamon Członek TAK

WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Działalność charytatywna:
- wolontariat szpitalny - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 
Wolontariusze codziennie odwiedzali pacjentów szpitala przebywających na pięciu oddziałach, m.in. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

oddział reumatologiczny, rehabilitacyjny, oddziały wewnętrzne. W 2017 r. wolontariusze ofiarowali ok. 
1549 godzin, każdego dnia pomagając pacjentom w spożywaniu posiłków, robieniu zakupów, 
realizowaniu recept, poruszaniu się po terenie szpitala i przede wszystkim towarzyszyli pacjentom, 
rozmawiając z nimi, organizując czas wolny, w dwojaki sposób: 
- aspekt religijny - wolontariusze w 2017 r. zorganizowali w kaplicy szpitalnej ok. 62 wydarzeń dla 
pacjentów.W każdym wydarzeniu brało udział 4-9 wolontariuszy oraz 1-4 sympatyków Wolontariatu. W 
każdym zorganizowanym wydarzeniu uczestniczyło średnio 25 pacjentów. Systematycznie w kaplicy 
odbywały się Koronki do Miłosierdzia Bożego, wieczory uwielbienia, mini koncerty. W niedziele 
wolontariusze uczestniczyli z pacjentami w Mszy Świętej w kaplicy pomagając dostać się pacjentom do 
kaplicy, przygotowując oprawę Mszy (liturgia słowa, psalmy, itp.). Przygotowywane były nabożeństwa 
okoliczności, tj. droga krzyżowa, odczytanie Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek, 
"majówki", modlitwa różańcowa.
- aspekt rekreacyjny - w 2017 r. zorganizowano 25 spotkań filmowych. Średnia liczba pacjentów na 
spotkaniach wynosiła ok. 15 osób. Innymi wydarzeniami było m.in.: kolędowanie wolontariuszy oraz 
pacjentów, śpiewanie pieśni patriotycznych, organizowanie prelekcji, warsztatów artystycznych, itp. 
Wolontariusze przekazali także pacjentom własnoręcznie przygotowane symboliczne upominki z okazji 
różnych okoliczności, m.in. Mikołaj, świąt Bożego Narodzenia, Dnia Chorego, Wielkanocy.

2. Promocja i organizacja Wolontariatu
- Plebiscyt "Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku". Jak co roku propagując ideę wolontariatu w 
pierwszej połowie roku 2017 zorganizowaliśmy ogólnopolski Plebiscyt "Wybieramy Miłosiernego 
Samarytanina roku", podczas którego nagrodziliśmy i wyróżniliśmy osoby bezinteresownie pomagające 
drugiemu człowiekowi, w kategoriach: - pracownik służby zdrowia oraz osoba, która bezinteresownie 
służy pomocą innym. W głosowaniu udział wzięło 1697 osób z całej Polski. W obu kategoriach 
zgłoszono 95 kandydatów.

- udział w "Światowych Dniach Ubogich", które odbyły się w dniach 12-19 listopada 2017r. na Małym 
Rynku w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu naszych Wolontariuszy w tą inicjatywę mogliśmy pomóc 
organizatorom, nawiązać kontakt z innymi organizacjami, poprzez rozmowę, wspólnie spędzony czas 
wymienić się doświadczeniami, a także nawiązać szerszy kontakt z osobami potrzebującymi pomocy jak 
i osobami, które chciałyby pomagać w sposób regularny.

- kursy szkoleniowe dla kandydatów na wolontariuszy - W 2017 r. przeprowadziliśmy kurs szkoleniowy 
dla kandydatów na wolontariuszy. W sumie dotarliśmy z informacją do 15.900 osób. Różnych zapytań i 
informacji udzieliliśmy 316 osobom. W kursie udział wzięło 17 osób, z których to certyfikat ukończenia 
kursu otrzymało 13 osób. Osoby te następnie podpisały Porozumienie o współpracy wolontaryjnej. 
Każde szkolenie poprzedzone zostało  "kampanią" informacyjną o wolontariacie wśród krakowskich 
osiedli, uczelni oraz poprzez portale społecznościowe.

- czwartkowe spotkania - W każdy czwartkowy wieczór (oprócz dni świątecznych) w siedzibie 
wolontariatu odbywały się spotkania, w których uczestniczyli wolontariusze, kandydaci, znajomi 
wolontariuszy, członkowie stowarzyszenia, Zarząd. Każde spotkanie było i jest okazją do promowania 
idei wolontariatu.

3. świadczenie pomocy osobom starszym, chorym, biednym 
- wolontariat domowy - grupa domowa, składająca się z 16 wolontariuszy odwiedzała swoich 
podopiecznych (osoby w wieku 60+, samotne, ubogie) w ich domach pomagając w podstawowych 
czynnościach dnia codziennego, tj. sprzątanie, robienie zakupów, spacer, rozmowa. Wolontariusze 
poświęcili swoim podopiecznym w roku 2017 w sumie ok. 690 godzin.

- stowarzyszenie w oparciu o współpracę z krakowskimi szkołami przekazało podopiecznym z najcięższą 
sytuacją materialną artykuły spożywcze, z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy. W roku 2017 
kontynuowano integrację podopiecznych oraz wolontariuszy innych grup Stowarzyszenia z 
podopiecznymi organizując wspólne spotkanie opłatkowe, spotkania w Siedzibie.

- pomoc rzeczowa i finansowa - dopłaty do leków dla osób starszych, ubogich. Stowarzyszenie 
realizowało swoje cele statutowe ofiarując pomoc potrzebującym proszącym o żywność, wykupienie 
leków. W każdym przypadku decyzja o odmowie bądź udzieleniu pomocy poprzedzona była wywiadem 
środowiskowym oraz rozmową. Prowadzona była imienna ewidencja osób objętych tą formą pomocy 
(zeszyt "Udzielono Pomocy" oraz karty informacyjne jaka forma pomocy została udzielona). 

W roku 2017 Stowarzyszenie dzięki współpracy z krakowskimi szkołami oraz prywatnymi darczyńcami 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

52

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

mogło przekazać otrzymane art. żywnościowe, odzież dla 4 bezdomnych, 12 potrzebujących pacjentów 
z Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, 9 osób z ciężką sytuacją życiową. Na ile pozwalały środki 
finansowe, Stowarzyszenie pokrywało koszty realizacji recept dla osób z ciężką sytuacją finansową. 
Status osoby potrzebującej weryfikował Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wycinka renty, emerytury 
lub zaświadczenia o dochodach.

4. podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce 
oraz poza jej granicami, prowadzącymi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2, Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie - 
akcja zeszyt - dzięki współpracy ze szkołą udało się przeprowadzić coroczną akcję zeszyt . Uczniowie 
przez dwa miesiące przynosili do szkoły zeszyty oraz inne artykuły szkolne, które następnie Wolontariat 
św. Eliasza przekazał dwoma turami jako wyprawki szkolne dla podopiecznych Ośrodka 
Wychowawczego dla dziewcząt Sióstr Służebniczek NMP (15 wyprawek)

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2, Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie - 
akcja cukierek -  dzięki współpracy z pedagogami oraz uczniami szkoły zebrano różne słodycze. Zostały 
one przekazane głównie dla wychowanek Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt Sióstr Służebniczek 
NMP. Słodkie upominki dołączano również do okolicznościowych upominków dla wszystkich 
podopiecznych Stowarzyszenia oraz osób potrzebujących.

- kontynuacja współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej - W grudniu 2017r. została 
przeprowadzona wraz z Caritas (Kraków) zbiórka żywności. W akcji uczestniczyło 20 naszych 
Wolontariuszy. Zebrana żywność została przekazana dla najbardziej potrzebujących.
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Pomoc dla pacjentów 
przebywających w 
Szpitalach. Pomoc 
polegająca przede 
wszystkim na obecności - 
towarzyszeniu pacjentowi 
w trakcie jego hospitalizacji. 
Wolontariusze udzielają 
pomocy w trakcie 
wykonywania codziennych 
czynności w Szpitalu, m.in. 
pomoc w karmieniu, 
poruszaniu po terenie 
Szpitala, jeśli występuje 
taka potrzeba 
organizowanie pomocy 
rzeczowej, animowanie 
czasu wolnego. 
Organizowanie 
symbolicznych upominków 
dla pacjentów z okazji, 
m.in. świąt Bożego 
Narodzenia, Mikołaj, 
Wielkanoc.
Ponadto wolontariusze 
pomagają w codziennym 
funkcjonowaniu osobom 
starszym, samotnym, 
niepełnosprawnym, 
poprzez odwiedziny, 
zakupy, spacer, kontakt z 
instytucjami, itp.

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
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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 wyników/zysków i strat) 60,672.56 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

promocja i organizacja wolontariatu Propagowanie idei pomocy 
dla Drugiego Człowieka. Jak 
co roku propagując ideę 
wolontariatu - 
bezinteresownej pomocy 
osobom potrzebującym 
zorganizowany został 
Plebiscyt "Wybieramy 
Miłosiernego Samarytanina 
roku" o ogólnopolskim 
zasięgu. Dzięki tej 
inicjatywie po raz kolejny 
dostrzeżone zostały osoby, 
które bezinteresownie 
pomagają innym, osoby 
które stanowią wzór do 
naśladowania. Nawiązując 
współpracę z organizacjami 
pozarządowymi tworzymy 
płaszczyznę wymiany 
doświadczeń oraz 
przepływu informacji 
służącą propagowaniu idei 
pomocy charytatywnej.

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.78.Z Najem powierzchni. Według Statutu 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami.
Całość dochodu uzyskanego z działalności 
gospodarczej przeznaczona jest na realizację 
celów statutowych. Organizacja celem 
poszukiwania dodatkowego wsparcia 
finansowego, które umożliwi realizację zadań 
statutowych powzięła decyzję o najmie części 
swojej siedziby dla przedszkola. Pozyskane w 
ten sposób środki są przeznaczane na wsparcie 
dla osób potrzebujących, w postaci, m.in. 
zakupu żywności, ubrań, dopłaty do lekarstw.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 60,672.56 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 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 8,211.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,000.00 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)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

23,896.77 zł

67,092.94 zł

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.)

własność

1 działalność statutowa (pomoc rzeczowa i finansowa osobom w trudnej sytuacji życiowej) 2,500.00 zł

2 działalność statutowa (działalność charytatywna) 4,500.00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

90,989.71 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 90,989.71 zł

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

-30,317.15 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

1.0 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)

1.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22.00 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)

62.00 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 23,896.77 zł

a) z tytułu umów o pracę 23,896.77 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,991.40 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

2,000.00 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

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

organizacji

Roksana Pilch - Asystentka 
Zarządu / 09.07.2018r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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