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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica PORUCZNIKA 
WĄCHAŁY

Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-608 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12/263-61-56

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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Stanisław Wysocki-Prezes Zarządu
Agata Anna Mamak-Wiceprezes Zarządu
Maria Kaczorowska-Skarbnik

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jan Glina-Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Cechosz-Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Skierczyńska-Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) działalność charytatywna,
b)  promocja i organizacja wolontariatu,
c)  świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym,
d)  świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych 
i ubogich,
e)  świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym,
f)  prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym z grup 
dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i ich opiekunom,
g)  promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób dysfunkcyjnych,
h)  pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, 
starszych i dysfunkcyjnych,
i)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
j)  działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
k)  podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dla osób ubogich, starszych i dysfunkcyjnych,
l)  podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji,
m)  podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
n)  podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z 
osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami, 
prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia,
o)  wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze 
statutem Stowarzyszenia,
p)  prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

a) pomoc i opiekę nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi, 
bezdomnymi, biednymi, upośledzonymi i innymi znajdującymi się w 
ciężkiej sytuacji życiowej,
b) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych
c) propagowanie idei pomocy dla drugiego człowieka
d) organizowanie projekcji filmów na terenie placówek opieki 
zdrowotnej i placówkach opiekuńczych
e) organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych i 
potrzebujących
f) krótkotrwałe zakwaterowanie i noclegownia dla osób 
potrzebujących
g) prowadzenie kursów językowych dla osób niepełnosprawnych i 
potrzebujących
h) udzielanie pomocy i opieki pielęgniarskiej w miejscach 
zamieszkania osób niepełnosprawnych i potrzebujących
i) pomoc paramedyczna dla osób chorych w miejscach 
zamieszkania i placówkach zdrowotnych
j) organizowanie i prowadzenie prelekcji w placówkach oświatowych 
propagujących idee wolontariatu
k) udzielanie porad i konsultacji medycznych dla osób 
niepełnosprawnych i potrzebujących
l) udzielanie specjalistycznych porad i konsultacji medycznych dla 
osób niepełnosprawnych i potrzebujących
m) udzielanie porad w zakresie fizjoterapii dla osób potrzebujących
n) zakup, organizacja i dowóz zakupów, posiłków, lekarstw dla osób 
biednych

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
Domy prywatne Grupa domowa w ciągu całego roku opiekowała się 21 
podopiecznymi – zarówno dziećmi jak i osobami w średnim i podeszłym wieku. 
Wolontariusze odwiedzali podopiecznych w ich domach pomagając im w 
podstawowych czynnościach dnia codziennego jak sprzątanie, robienie 
zakupów, spacer czy wyjście do lekarza. Podopieczni zawsze wspierani byli 
rozmową. W razie potrzeby udzielana była doraźna pomoc jak np. zakup 
żywności, zakup leków czy ubrań lub środków czystości. Podopieczni będący w 
trudnej sytuacji materialnej otrzymali paczki (w których znajdowała się m.in. 
żywność, art. chemii gospodarczej) na Święta Wielkanocne, dodatkowo w ciągu 
roku dla najbardziej potrzebujących organizowano regularną pomoc 
żywnościową. Lekarze medycyny i pracownicy służby zdrowia – członkowie 
naszego Stowarzyszenia świadczyli nieodpłatne usługi, takie jak: porady 
lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne czy konsultacje medyczne w stosunku do 
potrzebujących podopiecznych.
Inne: W lipcu zorganizowano wyjazd do Gdańska, w którym udział wzięli 
zarówno wolontariusze, członkowie Stowarzyszenia oraz 3 dzieci z 
zaprzyjaźnionej szkoły z  Biadolin Radłowskich. Wyjazd miał charakter 
integracyjny, z uwagi na obecność naszej niepełnosprawnej podopiecznej. Na 
wyjeździe wolontariuszki podjęły się organizacji czasu wolnego dla dzieci 
(zajęcia plastyczne, wycieczki etc.)
W grudniu Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do polskich rodzin na Ukrainie 
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do wsi Sąsiadowice. Na miejscu zorganizowano „Mikołajki” połączone z 
poczęstunkiem i wręczeniem prezentów dla 80 polskich dzieciaków (w dużej 
mierze prezenty i poczęstunek dzięki darom od firmy Storck i Bakoma). 
Wolontariusze regularnie udzielali wychowankom korepetycji. Do ośrodka 
dostarczano również pomoc materialną w postaci zeszytów, materiałów 
piśmienniczych oraz odzieży.
Przekazano także paczkę z ubrankami dziecięcymi, artykułami szkolnymi, 
słodyczami i książeczkami dziecięcymi dla małżeństwa prowadzącego Rodzinny 
Dom Dziecka w Lublinie oraz przekazano paczkę (żywność, ubrania dla dzieci, 
artykuły chemii gospodarczej) rodzinie wielodzietnej z okolic Olsztyna.
2. Promocja i organizacja wolontariatu:
Plebiscyt „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku” Jak co roku propagując 
ideę wolontariatu w marcu zorganizowaliśmy plebiscyt „Wybieramy Miłosiernego 
Samarytanina roku 2010”, podczas którego nagrodziliśmy i wyróżniliśmy osoby 
bezinteresownie pomagające innym w kategorii: pracownik służby zdrowia oraz 
osoba nie związana z żadną organizacją. Statuetki wykonał dla nas krakowski 
Instytut Odlewnictwa AGH.
Współpraca z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” Systematycznie 
prowadzona jest współpraca z Centrum JPII „Nie lękajcie się” w zakresie 
opracowywania tematyki kursów i szkoleń oraz planowania i przygotowywania 
różnych uroczystości (np. dzień wolontariatu). We wrześniu z okazji inauguracji 
działalności Centrum Wolontariatu przy Centrum JP II O. Stanisław Wysocki 
wygłosił referat poświęcony przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.
Kursy szkoleniowe W kwietniu zorganizowano w siedzibie Wolontariatu kurs 
formacyjny, zgłosiło się 29 osób z czego kurs ukończyło 24 wolontariuszy. W 
listopadzie we współpracy z Centrum JPII zorganizowano kurs formacyjny, w 
którym wzięło udział 21  kandydatów na wolontariuszy, z których 16 ukończyło 
kurs. 
Obory - Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej W lipcu podczas 
ogólnopolskiego spotkania Rodziny Karmelitańskiej w Oborach nasi 
wolontariusze rozdawali wśród przybyłych z całej Polski informator 
„Wolontariusz” (w którym zawarte były informacje dotyczące Stowarzyszenia 
Wolontariat św. Eliasza, m.in. historia, działalność, świadectwa wolontariuszy 
etc.).
Czwartkowe spotkania W każdy czwartek wieczorem (z wyjątkiem dni 
świątecznych) w siedzibie wolontariatu odbywały się spotkania, na które 
przychodzili wolontariusze, osoby nowe (kandydaci na wolontariuszy). Każde 
takie spotkanie było i jest okazją do promowania idei wolontariatu.
3.Działalność charytatywna:
a) Szpital im. J. Dietla w Krakowie Wolontariusze w szpitalu im. J. Dietla 
codziennie odwiedzali pacjentów na pięciu oddziałach. Każdego dnia osoby 
potrzebujące zostały objęte pomocą w spożywaniu posiłku, poruszaniu się po 
terenie szpitala, zakupach, realizacji recept, wspieraniu przez rozmowę. 
Wolontariusze spędzili w szpitalu ok. 1720 godzin. Na terenie szpitala 
funkcjonuje „grupa rekreacyjna”, która organizuje czas wolny dla pacjentów, 
poprzez wyświetlanie filmów (27 projekcji filmowych), organizację ciekawych 
spotkań, koncertów i zabaw (bingo). Z okazji Dnia Chorego, Świąt 
Wielkanocnych, Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia pacjenci otrzymywali 
drobne upominki przygotowywane przez wolontariuszy i uczniów szkół, z którymi 
Stowarzyszenie współpracuje. Na terenie szpitala działa także „grupa 
modlitewna”, która organizuje „Wieczory czuwania ku czci Jana Pawła II. 
b) Szpital św. Ludwika w Krakowie Wolontariusze w szpitalu im. św. Ludwika 
kilka razy w tygodniu odwiedzali chore dzieci na oddziałach organizując im gry, 
zabawy, spędzając z nimi wolny czas oraz opiekując się tymi młodszymi pod 
nieobecność rodziców. Stowarzyszenie organizowało drobne upominki dla 
małych pacjentów z okazji świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka. Małym 
pacjentom wolontariusze w ciągu roku 2011 poświęcili prawie 600 godzin.
Pomoc rzeczowa i finansowa – dopłaty do leków i inne formy wsparcia Kolejną 
formą działania była również pomoc potrzebującym, którzy prosili o wykupienie 
leków, pomoc żywnościową, znalezienie noclegowni. 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). Udzielono pomocy materialnej w postaci 
paczek żywnościowych, oraz środków czystości i odzieży dla bezdomnych i 
potrzebujących pacjentów szpitala. We współpracy z włoskim Wolontariatem 
„Volontariato di S. Elia Profeta” udało się przeprowadzić zbiórkę środków 
medycznych i rehabilitacyjnych (w tym ubrania, buty, pampersy, łóżka z 
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materacami przeciwodleżynowymi, balkoniki, glukometry, wózki inwalidzkie, 
zestawy do pobierania krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia etc.). Zebrane środki 
medyczne i rehabilitacyjne przekazaliśmy Hospicjum św. Brata Alberta w 
Dąbrowie Tarnowskiej. 
Inne: W czerwcu Wolontariat św. Eliasza wraz z prof. Bogusławem Grzybkiem 
zorganizował koncert charytatywny w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w czasie 
którego zbierane były fundusze na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika. Zebrane środki przeznaczone zostały na 
walkę z chorobą Kawasaki - ciężką chorobą dziecięca, wciąż jeszcze rzadko 
rozpoznawaną.Organizujemy cykliczne akcje „CUKIEREK” i „ZESZYT”, zebrane 
słodycze i artykuły szkolne przekazujemy zaprzyjaźnionym Domom Dziecka czy 
innym placówkom opiekuńczo-wychowawczym (w Krakowie, Łętowni i Kłodzku).
Organizujemy także akcje:
W maju przy współpracy z Regionalnym centrum Krwiodawstwa w Krakowie w 
siedzibie Stowarzyszenia (ul. Porucznika Wąchały 5) zorganizowano akcję 
krwiodawstwa pod hasłem „Dar krwi-darem Twojego miłosierdzia”. W wyniku 
akcji udało się zebrać 28 jednostek krwi (czyli 13 litrów).
W październiku  odbyła się akcja „Biała Niedziela - profilaktyka i leczenie 
osteoporozy”.  W  przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji wzięło udział 11 
wolontariuszy. W 2 gabinetach lekarskich odbywały się bezpłatne konsultacje 
medyczne, których udzielało 6 lekarzy – członków Stowarzyszenia. W sali 
ćwiczeń pacjenci mogli skorzystać z porady rehabilitantki. W wyniku 
przeprowadzonych badań densytometrycznych przebadano w sumie 83 osoby, 
a z konsultacji lekarskich skorzystało 60 osób. Każdy pacjent otrzymał broszurę 
informacyjną na temat osteoporozy, książkę na temat diety(zalecanej w 
osteoporozie) oraz w razie potrzeby bezpłatną próbkę niezbędnego leku. W 
związku z zainteresowaniem pacjentów zorganizowano również wykład 
poświęcony profilaktyce, przyczynom i leczeniu osteoporozy oraz diecie i 
ćwiczeniom rehabilitacyjnym pt. „Osteoporoza - przyczyny, diagnostyka i 
leczenie”, który odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza w 
listopadzie.
W grudniu w ramach wyjazdu do polskich rodzin na Ukrainie we wsi 
Sąsiadowice zorganizowano „Białą niedzielę-nieodpłatne porady lekarskie”. Z 
konsultacji medycznej skorzystały 22 osoby. Każdy z pacjentów otrzymał 
konieczne leki (dzięki uprzejmości firmy Bonimed z Żywca, która podarowała dla 
Stowarzyszeniu leki ziołowe).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

gmina

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

21

6

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Pomoc w szpitalach dla chorych (opis w II.1.1podpunkty a i b: 
Szpital im. J. Dietla i św. Ludwika w Krakowie)
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych – w roku sprawozdawczym 
2011 Stowarzyszenie nie przeprowadziło akcji tego typu.
Propagowanie idei pomocy dla drugiego człowieka (opis w II.1.2 
m.in. „Plebiscyt Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku”, 
kursy szkoleniowe dla kandydatów na wolontariuszy, współpraca 
z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” oraz „czwartkowe 
spotkania” w siedzibie Stowarzyszenia).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 34,926.87 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 28,175.42 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 10.77 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,625.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 10,549.62 zł
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0.00 zł

0.00 zł

10,549.62 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,698.00 zł

1,958.00 zł

4,740.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 42.68 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 17,625.80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Darowizna dla fundacji „Podaruj życie” 2,152.00 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 63,305.72 zł 17,625.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

8,027.72 zł 8,027.72 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

55,258.12 zł 9,598.08 zł

0.00 zł 0.00 zł

19.88 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Działalność statutowa (pomoc rzeczowa i finansowa osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz promocja i organizacja wolontariatu)

5,875.72 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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

3.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.9 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

41.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

107.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

41.00 osób

3.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 60.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 19,373.40 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

19,373.40 zł

19,373.40 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,614.45 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,600.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W części sprawozdania „II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie 
sprawozdawczym” odbiorcy wpisani jako osoby prywatne to podopieczni, do których wolontariusze chodzą do ich 
prywatnych domów. Natomiast osoby fizyczne to 6 placówek i instytucji (między innymi placówka opiekuńczo-
wychowawcza w Krakowie, Domy Dziecka w Krakowie, Kłodzku i Łętowni oraz 2 krakowskie szpitale im. J. Dietla i 
im. św Ludwika) ciężko jest oszacować ilu mamy odbiorców naszej działalności, ale dla przykładu: Dp Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla W Krakowie średnio codziennie przychodzi 2 wolontariuszy na ok. 2,5 godziny, 
wolontariusze pomagają osobom samotnym, ciężko chorym w spożyciu posiłku, wykupują pacjentom recepty, robią 
zakupy, rozmawiają, spędzają z nimi czas, zwożą na wózku inwalidzkim do Kaplicy, organizują im czas wolny poza 
tym wolontariusze wydają potrzebującym pacjentom kosmetyki, odzież itp. Tego typu pomoc jest trudna do 
oszacowania.
W podpunkcie Wolontariat w okresie sprawozdawczym (V.3. osoby inne to wolontariusze, którzy przeszli przez kursy 
szkoleniowe organizowane przez nasze Stowarzyszenie)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Stanisław Wysocki - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza
Justyna Polak / Koordynator Wolontariatu / 13.07.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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