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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica LWOWSKA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 184411994

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-06-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49268974700000 6. Numer KRS 0000020382

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

Marcin Kałużny Prezes Zarządu TAK

Halina Rams Wiceprezes Zarządu TAK

Małgorzata Wróbel Członek Zarządu TAK

Renata Czerwińska Sekretarz TAK

Aleksandra Kopycińska Skarbnik 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

Agnieszka Sowiźrał-Orafu Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Kalecka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) działalności charytatywnej;
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
i) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
q) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
s) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
t) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
v) turystyki i krajoznawstwa;
w) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
x) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;
y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
aa) ratownictwa i ochrony ludności;
bb) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
cc) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
dd) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
ee) promocji i organizacji wolontariatu;
ff) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
gg) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
kk) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie realizuje swój cel wszystkimi prawnie dostępnymi 
środkami, a szczególnie przez:
a)organiz. i prowadz. działaln. wychowaw., resocjaliz. i postpenitencjarnej
b)udziel. wsparcia finansow., materialn., psycholog. i duchowego
c)zapobieganie powstaw. lub rozprzestrz. się trudnych sytuacji życiowych 
oraz pomoc os. już znajdującym się w takich syt., ze szczeg. uwzgl. ofiar 
przemocy
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

d)prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psycholog.-pedagog. 
oraz mediacji
e)pomoc os. poszkod. w wypadkach oraz w wyniku błędów lekarskich
f)inicjowanie, realizowanie oraz koordyn. form opieki, zwłaszcza dla dzieci 
i młodzieży
g)prowadz. punktów porad prawnych, eduk. prawnej i działań 
podnoszących świadomość prawną
h)realizowanie progr. terapeut., profilakt. i wychowawczych
i)krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających
j)prowadz.kampanii społecznych
k)prowadz. zbiórek publ. na cele społecznie użyteczne
l)prowadz. edukacji i działań rozwijających postawy patriotyczne
m)prowadz. ośrodków i punków konsultacyjnych dla cudzoziemców
n)naukę jęz. polskiego dla cudzoziemców
o)działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia
p)działaln. fizjoterapeutyczną
q)prowadz. ośrodków opiek., leczniczych, paliatywnych, rehabilitac. oraz 
hospicjów
r)upowszechn. i zwiększanie dostępności do opieki medycznej
s)ochronę praw pacjentów
t)działania na rzecz poprawy sytuacji os. niepełnospr., m.in. poprzez 
prowadz. ośrodków dla os. niepełnospr., prowadz. rehabilitacji i progr. 
zwiększających dostępność do leczenie i rehab. os. chorych i niepełnospr., 
promowanie i wspieranie aktywności os. niepełnospr.
u)prowadz. działań przygotow. do podjęcia aktywności zawodowej oraz 
zwiększających i podtrzymujących aktywność zawodową
v)prowadz. działań na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu mowie 
nienawiści
w)prowadz. programów rozwijających aktywn. seniorów, grup 
samopomocowych oraz edukacji os. starszych, w tym progr. rozwijających 
współpr. międzypokoleniową
x)prowadz. ośrodków wsparcia i opieki senioralnej, a także organiz. czasu 
dla os. starszych
y)ochronę praw os. starszych
z)współpracę z sektorem biznesu na rzecz rozwoju gospodarcz., 
świadomości ekonomicz., wspierania przedsiębiorcz., a zwł. rozwijania 
lokalnej wspólnoty gospodarczej
aa)rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego
bb)podnoszenie aktywności społecznej i gospodarczej wspólnot i 
społeczności lokalnych
cc)prowadz. niepubl. placówek, o których mowa w obowiązujących 
przepisach oświatowych
dd)animowanie i wspieranie form edukacji pozaformalnej oraz prowadz. 
progr. stypendialnych, szkoleń
ee)organiz. i udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i 
młodzieży
ff)aktywne formy spędzania czasu wolnego, animowanie zajęć 
angażujących różne pokolenia
gg)prowadz. działaln. kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, naukowej i 
badawczej
hh)organiz. i prowadz. działalności sportowej i ruchowej
ii)prowadz. działalności na rzecz ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej
jj)prowadz. i rozwijanie działalności turystycznej i krajoznawczej
kk)prowadz. działań wspierających porządek i bezpieczeństwo publiczne
ll)rozwijanie i utrwalanie aktywności obywatelskiej, solidarności 
społecznej oraz demokracji partycypacyjnej
mm)prowadz. punktów nieodpł. poradnictwa i edukacji obywatelskiej
nn)rozwijanie i wspieranie ratownictwa oraz ochrony ludności
oo)prowadz. działań z zakresu pomocy humanitarnej;
pp)prowadz. programów edukacji konsumenckiej oraz poradnictwa dla 
konsumentów

Druk: NIW-CRSO 3



qq)inicjowanie i rozwijanie współpr. międzynar.
rr)prowadz. jednostek i działań promuj. ideę wolontariatu oraz 
przyczyniających się do rozwoju wolontariatu
ss)wspieranie Polonii i Polaków za granicą, zwł. poprzez wymianę 
doświadczeń, edukację, organiz. wsparcia materialn. oraz działań 
repatriacyjnych i wizyt w Polsce
tt)promow. walorów i doświadczeń Polski za granicą
uu)wszelkie formy wspierania rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, w 
szczeg. zaś łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i ochrony 
praw dziecka od samego poczęcia
vv)niesienie pomocy i wsparcia, celem readaptacji osób uwikłanych w 
alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostos. społecznie, ubogim, 
bezrobotnym, opuszczającym ośrodki opiek.-wychowaw., resocjaliz., 
karne, etc.
ww)udziel. wsparcia merytor. i finans. org. pozarz., w tym w formie 
dotacji, darowizn i pożyczek
xx)świadczenie usług promocyjnych
yy)współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarz., fundacjami, 
instyt., placówkami naukowo-badawczymi, mediami w kraju i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

Stowarzyszenie od samego początku istnienia, konsekwentnie rozwija ideę wolontariatu, jako realną formę obywatelskiego 
zaangażowania się na rzecz lokalnych społeczności i solidarności międzyludzkiej. W ramach tej aktywności prowadzono Sądeckie 
Centrum Wolontariatu oraz Sieć 39  Szkolnych Klubów Wolontariatu w Małopolsce. 

Liczbowe określenie efektów w zakresie promocji i organizacji wolontariatu: 
• 1346  – liczba osób pozyskanych i zaangażowanych do aktywności wolontariackiej
• 22 325  osobogodzin – czas pracy wolontariackiej w ciągu całego roku
• 103 instytucji pomocowych – liczba placówek, które korzystały ze wsparcia wolontariuszy.

W ramach stałej oferty Sądeckiego Centrum Wolontariatu prowadzono m.in. rekrutację wolontariuszy, warsztaty w szkołach 
promujące wolontariat, szkolenia, spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wolontariatem, delegowano do pracy w 
instytucjach partnerskich (wolontariat stały). Część wolontariuszy angażowało się w ramach wolontariatu akcyjnego, wspierając 
liczne akcje charytatywne oraz zbiórki.
W ramach prowadzenia Małopolskiej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariatu, stworzono warunki do satysfakcjonującego i 
efektywnego angażowania się w wolontariat młodzieży w lokalnych społecznościach. Działalność Klubów była budowana w 
oparciu o pozyskanych i przeszkolonych koordynatorów, najczęściej nauczycieli, którzy w porozumieniu ze Stowarzyszeniem 
animują działalność w formie wolontariatu na swoim terenie, odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby.

W 2018r. prowadzono 39 Klubów Wolontariatu:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój
4. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
5. Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
6. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach
7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
8. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
10. Szkoła Podstawowa im. Św. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu
11. Szkołą Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. M. Kopernika w Chełmcu
12. Szkoła Podstawowa im. S. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych
13. Szkoła Podstawowa w Krasnem Potockiem
14. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
15. Szkoła Podstawowa w Przydonicy
16. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej
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17. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej
18. Zespół Szkół Zawodowych m. Stanisława Staszica w Grybowie
19. Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej
20. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
21. Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
22. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu
23. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu
24. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu.
25. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu.
26. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu.
27. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu.
28. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie 
29. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku 
30. Szkoła Podstawowa Żegiestowie 
31. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
33. Prywatne Technikum Ekonomiczne w Nowym Sącz 
34. Zespół Szkół w Szczurowej 
35. Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu 
36. Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Niwce 
37. Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
38. I Liceum Ogólnokształcącej im. Jana Długosza w Nowy Sączu 
39. II Liceum Ogólnokształcącej im. Marii Konopnickiej w Nowy Sączu 

W ramach działań związanych z wolontariatem zrealizowano następujące projekty:
I. "WOLONTARIAT - MA SENS!" (Miasto Nowy Sącz)
Projekt miał na celu upowszechnienie wśród uczniów nowosądeckich szkół idei wolontariatu jako formy zaangażowania, 
alternatywnej formy pozytywnego spędzania czasu i osobistego rozwoju, jako elementu działań profilaktycznych wśród 
młodzieży.
Dzięki realizacji projektu zaangażowaliśmy 546 wolontariuszy (uczniów nowosądeckich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadpodstawowych) w działania pomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Wolontariusze przepracowali aż 5884 osobogodzin 
angażując się w różnego rodzaju akcje wolontarystyczne czy też systematyczną pracę na rzecz uprawnionych podmiotów. 
Poprzez organizację 4 warsztatów tematycznych dostarczyliśmy 60 wolontariuszom wiedzy. Dzięki wsparciu opiekuna działań 
merytorycznych oraz koordynatorów SKW w poszczególnych szkołach, dzieci i młodzież miała zapewnione konieczne wsparcie. 
Nieszablonowe formy promocji i informacji o wolontariacie (spotkanie filmowo-dyskusyjne, wystawa), skierowane do szerokiego 
grona odbiorców, pozwoliły na zwiększenie aktywności i świadomości wolontariackiej obywateli w Nowym Sączu. Poprzez 
realizację kampanii ulicznych z okazji Światowego Dnia Wolontariatu udało nam się dotrzeć z przekazem promującym 
wolontariat do 532 mieszkańców regionu. Zadanie było realizowane na terenie Miasta Nowego Sącza.

II. "WOLONTARIAT MA SENS" - wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe (Miasto Nowy Sącz)
W dniach 26-28 października 2018r. zorganizowaliśmy dla 40 wolontariuszy w wieku 15-26 lat, uczniów sądeckich szkół i 
uczelni, skupionych w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Sądeckiego Centrum Wolontariatu - obóz szkoleniowo-
wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju. Profesjonalni szkoleniowcy przeprowadzili 24 godziny szkoleń z zakresu komunikacji 
interpersonalnej, motywacji, asertywności, pedagogiki zabawy, animacji itp., które wzmocniły potencjał osobisty młodzieży oraz 
efektywnie zintegrowały cały zespół. 

III. "WOLONTARIAT MA SENS - CYKL KONFERENCJI DLA MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH" (Województwo Małopolskie)
W ramach rozwijania potencjału małopolskiego wolontariatu oraz jego promocji i standaryzacji, zorganizowano w 4 
miejscowościach Małopolski, konferencje dla 200 nauczycieli, pedagogów szkolnych i opiekunów samorządów szkolnych ze 151 
małopolskich szkół podstawowych. Prowadzone przez specjalistów z zakresu wolontariatu 4-godzinne wydarzenia szkoleniowe, 
wprowadziły uczestników w nowe przepisy, oparte na obowiązującym od 1 września 2017r. prawie oświatowym, dostarczyły 
niezbędnych narzędzi do tworzenia Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), przedstawiły sposoby promowania aktywności 
wolontarystycznej oraz wypracowania planów i standardów działania SKW. Była to też okazja do prezentacji dobrych praktyk. 
Każdy uczestnik projektu otrzymał pakiet edukacyjno-promocyjny (tzw. „Niezbędnik Opiekuna Szkolnego Wolontariatu ”), 
zawierający: torbę bawełnianą z logiem projektu, smycz wydaną na potrzeby projektu, broszurę „Szkolny Klub Wolontariatu – 
do dzieła!” - teoretycznie i praktycznie wprowadzającą w świat wolontariatu szkolnego wraz z 4 scenariuszami zajęć 
wychowawczych oraz po 3 wielkoformatowe plansze z obszaru wolontariatu. Edukacji i promocji wolontariatu w szkołach 
podstawowych służyły również zrealizowane w ramach projektu krótkometrażowy filmik (5 minut 20 sekund) oraz – 
zmontowany na jego podstawie – spot (41 sekund), prezentujące podejmowane przez uczniów małopolskich szkół 
podstawowych inicjatywy społeczne oraz wywiady z małymi wolontariuszami i ich nauczycielami-opiekunami (bohaterami są 
Szkolne Kluby Wolontariatu prowadzone przez nasze Stowarzyszenie w regionie sądeckim). Dodatkowo małopolskie szkoły 
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podstawowe od października do grudnia skorzystały z 30 darmowych eksperckich konsultacji merytorycznych.

2) INDYWIDUALNE WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB CHORYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - PROGRAM "NA RATUNEK"
Realizacja programu odbywała się na podstawie opisanych na stronie internetowej Stowarzyszenia zasad, w oparciu o czytelne i 
transparentne procedury. Każdy beneficjent programu przechodził szczegółową weryfikację i przedkładał stosowne dokumenty, 
potwierdzające jego sytuację życiową. Wszystkie refundacje kosztów leczenia i rehabilitacji były realizowane na podstawie 
przedkładanych przez podopiecznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
Od kwot darowizn oraz środków ze zbiórki publicznej nie pobierano żadnych prowizji.

Liczbowe określenie skali prowadzonych działań:
- 165 chorych i niepełnosprawnych osób, w tym 89 dzieci - ilość podopiecznych objętych stałym wsparciem
- 680.045,69 zł - kwota przekazana z odpisów 1% podatku na rzecz podopiecznych
- 1.259.390,10 zł - kwota wydatkowana na leczenie i rehabilitację podopiecznych, na podstawie przedłożonych faktur i 
dokumentów finansowych.
Pozostałe fundusze są do rozdysponowania w kolejnych miesiącach 2019r., zgodnie z potrzebami podopiecznych.

Fundusze na wsparcie podopiecznych w zakresie refundacji wydatków dot. leczenia i rehabilitacji pochodziły ze zbiórki 
publicznej, wpłat darowizn na wydzielony rachunek bankowy Stowarzyszenia oraz odpisów 1% podatku. Prowadzona była 
permanentna zbiórka publiczna o zasięgu krajowym (kontynuowana w 2019r.), na podstawie zgłoszenia nr 2015/3689/OR 
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kwietniu oraz w październiku 
2018r. złożono sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar - opublikowane na 
portalu www.zbiorki.gov.pl.

3) POMOC SPOŁECZNA - PACZKI ŚWIĄTECZNE
Stowarzyszenie, we współpracy ze spółką Greinplast z Krasnego, w okresie Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia zakupiło 
artykuły spożywcze i chemiczne do sporządzenia paczek świątecznych. Towary następnie przekazano Zgromadzeniu Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu., Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnem, Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, które to dokonały dystrybucji paczek wśród osób w trudnej 
sytuacji życiowej. Wartość zakupionych artykułów to 57.477,08 zł.

4) DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ
Na podstawie zgody odpowiednich władz szkolnych (dyrektorów szkół), w lokalach szkolnych prowadzona była zbiórka. W 
efekcie akcji fundusz organizacji został powiększony o 166.463,93 zł, które zostały przeznaczone na prowadzoną działalność 
pożytku publicznego.

5) POMOC POSTPENITENCJARNA OSOBOM POZBAWIONYM WOLNOŚCI, ZWALNIANYM Z ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW 
ŚLEDCZYCH ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM
Kontynuowano działania Centrum Pomocy Postpenitencjarnej, które powstało w celu rozwoju skutecznego systemu readaptacji 
społecznej , w szczególności chcąc stworzyć skazanym i ich rodzinom, w trakcie odbywania kary i po odbyciu kary pozbawienia 
wolności, realne możliwości integracji ze środowiskiem. W ramach projektu 101 osobom opuszczającym zakłady karne, areszty 
śledcze i ich rodzinom udzielono pomocy w formie: 492 bonów  towarowych, 11 kompletów odzieży i obuwia, 38 beneficjentów 
skorzystało z dofinansowania na przejazdy komunikacją publiczną, zakupiono 3 pakiety leków dla beneficjentów. Dodatkowo 2 
osobom zwalnianym z zakładów karnych zapewniono nocleg (na okres min. 30 dni). Zorganizowano dwa, 30-godzinne Treningi 
Zastępowania Agresji dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini i w Nowym Sączu (ogółem 20 osób). Dodatkowo 
beneficjenci skorzystali z 69 godzin spotkań z doradcą zawodowym. W ramach promocji działalności Centrum, raz w miesiącu w 
Zakładzie Karnym Nowym Sączu, 6 razy w roku Zakładzie Karnym w Trzebini oraz raz na kwartał w Zakładzie Karnym w Tarnowie 
odbywały się spotkania specjalistów z osadzonymi, przygotowywanymi do opuszczenia ZK (ogółem 238 osadzonych). 

6) KONFERENCJA PT. "READAPTACJA SPOŁECZNA W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH"
 W dniach 17-19 października 2018r. w Krynicy Zdroju odbyła się konferencja zorganizowana przy współpracy z Sądem 
Okręgowym w Nowym Sączu i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie. Uczestniczyło w niej 116 pasjonatów 
resocjalizacji, w tym eksperci, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawicieli świata nauki, organizacji 
pozarządowych i instytucji pomocowych z Polski oraz Słowacji.

7) NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Stowarzyszenie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. prowadziło 17 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
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trzech województw (małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego) - w 9 powiatach/miastach na prawach powiatu. Projekt miał na 
celu zapewnienie uprawnionym osobom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, na zasadach określonych w ustawie o 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także podniesienie świadomości o możliwościach korzystania z 
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Stowarzyszenie prowadziło fanpage na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Nieodpłatna-Pomoc-
Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194/) , na którym umieszczane były informacje dotyczące projektu, 
zatrudnionych specjalistów, zakresie i zasadach udzielania porad, harmonogramie pracy i podejmowanych działań, inne 
materiały edukacyjno-informacyjne na temat porad prawnych, a także o źródle finansowania. Działania informacyjno-
promocyjne miały na celu zwiększyć świadomość o dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zrealizowano 20 publikacji medialnych informacyjno-promocyjnych o nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalnych serwisach 
internetowych i prasie (średnio od 2 do 4 publikacji w każdym powiecie).  Do 500 instytucji/urzędów/parafii/organizacji 
pozarządowych wysłano pisma informujące o nieodpłatnej pomocy prawnej, wraz z plakatami (1020 szt.) i ulotkami (36.000 
szt.). Przeprowadzono 54 godziny zajęć z edukacji prawnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorów, w których 
łącznie wzięło udział 1429 osób. (w tym 6 godz. zajęć w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu z młodzieżą nowosądeckich szkół 
ponadgimnazjalnych, połączone z pokazem rozwiązywania sporów za pośrednictwem mediacji). 
Prawnicy przepracowali w punktach łącznie 17.708 godzin, udzielając w sumie 3.815 porad.

8) AKCJA WYPOCZYNEK 
KOLONIE - w okresie wakacji zrealizowano:

- 14 dniową kolonię nad morzem (w Pobierowie) dla 16-osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku 7-15 lat, zameldowanej na 
terenie Gminy Chełmiec (rekrutacja była prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu), z rodzin 
dysfunkcyjnych. Podczas wyjazdu zrealizowano liczne wycieczki, bogaty program rekreacyjno-turystyczny, zajęcia sportowe, 
plastyczne, animacyjne. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Przeprowadzono również 26 godzin 
zajęć programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i wzmacniającego (wg opracowanych przez pedagoga 
scenariuszy), podczas których dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się nowych umiejętności.

-  dwie 10-dniowe kolonie w Egerze na Węgrzech. Łącznie w tej formie wypoczynku uczestniczyło 101 dzieci i młodzieży w 
wieku 10-15 lat. Podczas wyjazdu zrealizowano dwie wycieczki, program rekreacyjno-turystyczny, zajęcia plastyczne, sportowe 
oraz animacyjne. Wszystkim uczestnikom na zakończenie kolonii wręczono pamiątkowe nagrody i dyplomy.

PÓŁKOLONIE - w okresie zimowym Stowarzyszenie zrealizowało 2 półkolonie zimowe dla 190 dzieci, natomiast w okresie 
wakacyjnym 3 półkolonie letnie, w których uczestniczyło 153 dzieci. W programie były m.in. w wycieczki wyjazdowe, wyjścia na 
rolkowisko (w okresie zimowym - na lodowisko), na ściankę wspinaczkową, na basen, do teatru, do LaserShot, do kina, 
warsztaty ceramiczne z gliny samoutwardzalnej,  warsztaty/ zabawa z piaskiem kinetycznym, warsztaty robienia czekolady i 
lizaków, warsztaty fotograficzne, liczne zabawy integracyjne, taneczne, ruchowe, zajęcia plastyczne oraz animacje.

9) NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "TĘCZA"
Placówka świadczyła specjalistyczną pomoc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu diagnozy i terapii: psychologicznej, 
pedagogicznej, logopedycznej oraz terapii EEG Biofeedback. Klienci wnosili częściową odpłatność na pokrycie kosztów realizacji 
zadania. W ramach działalności poradni zrealizowano 13 diagnoz oraz przeprowadzono 282 godziny konsultacji i terapii.
Z dniem 20.12.2018r. na wniosek Stowarzyszenia, Poradnia została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, a tym samym zakończyła prowadzoną od 2004r. działalność.

10) DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
- zrealizowano 2 kursy na wychowawcę wypoczynku, w którym wzięły udział 54 osoby. Kurs został przeprowadzony na 
podstawie zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 13.04.2018r. nr WO-II.5632.9.2018.SN
- zrealizowano 1 kurs na kierownika wypoczynku, w którym wzięło udział 12 osób. Kurs został przeprowadzony na podstawie 
zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 13.04.2018r. nr WO-II.5632.8.2018.SN.

DODATKOWO STOWARZYSZENIE REALIZOWAŁO W CIĄGU ROKU NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I DZIAŁANIA:

- "Małe, WIELKIE Marzenia" oraz  "Urodziny na lekarstwo" - w ramach dwóch edycji projektu zorganizowano 20 wydarzeń dla 
20 chorych i niepełnosprawnych dzieci - podopiecznych Programu „Na Ratunek”, podczas których spełniane były ich marzenia. 
Wydarzeniom towarzyszyły atrakcje zapewnione przez wolontariuszy-animatorów

- "Zostań Dyplomowanym Mikołajem" - realizacja 100 listów z marzeniami niepełnosprawnych dzieci z programu "Na Ratunek", 
ich rodzeństwa oraz dzieci dorosłych podopiecznych, a także paczek dla 18-tu najbardziej potrzebujących rodzin z programu Na 
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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

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

nie dotyczy

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

7700

510

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Ratunek (paczki z art. spożywczymi, chemicznymi, odzieżowymi oraz medycznymi). Packi zostały wręczone podczas spotkania ze 
Św. Mikołajem, zorganizowanego przy współudziale wolontariuszy

- "Odkręć się na dobro" - zbiórka nakrętek, z której dochód zasilił "Fundusz Małych Marzycieli", przeznaczony na realizację 
marzeń chorych i niepełnosprawnych dzieci. 15 dzieciom zostały spełnione marzenia na łączną kwotę 15.107,28 zł. Prezenty 
zostały uroczyście wręczone podczas inauguracji akcji "Bezpieczne Wakacje" na płycie nowosądeckiego Rynku

- udział w światowej kampanii "Dzień Dobrych Uczynków - Good Deeds Day" - przy współpracy z Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w Krakowie

- zakupiono, a następnie przekazano 20 foteli/leżanek o wartości 38294,61 zł do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Krakowie. Fotele przeznaczone były dla rodziców towarzyszących dzieciom w pobycie na oddziałach szpitalnych, w celu 
zapewnienia im godnego pobytu

- współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. przy akcjach charytatywnych, organizacji wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży.

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

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

Realizacja program Na Ratunek - podejmowane 
działania polegały na finansowaniu leczenia 
chorych i niepełnosprawnych, zarówno osób 
dorosłych, jak i dzieci, głównie z terenu 
województwa małopolskiego. Realizowana była 
publiczna zbiórka pieniędzy i towarzyszące temu 
akcje, mające na celu finansowanie leczenia i 
rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. Od 
wpłacanych kwot w formie darowizn i zbiórki 
publicznej nie pobierano żadnych prowizji. 
Finansowanie leczenia i rehabilitacji odbywało 
się również ze środków pochodzących z 
przekazywanego naszej organizacji 1% podatku.

94.99.Z 517 078,11 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu

Promocja wolontariatu, standaryzacja działań, 
szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów 
Szkolnych Klubów Wolontariatu, rozwijanie sieci 
Klubów Wolontariatu w regionie, prowadzenie 
Sądeckiego Centrum Wolontariatu oraz 
programów angażujących wolontariuszy. 
Kontynuowano prowadzenie Sądeckiego 
Centrum Wolontariatu oraz Sieci Klubów 
Wolontariatu. Przeprowadziliśmy kampanię 
edukacyjno-informacyjną wśród dzieci i 
młodzieży. Ponadto zrealizowaliśmy cztery 
konferencje nt. wolontariatu w świetle 
obowiązujących przepisów, w których 
uczestniczyło dwustu nauczycieli z terenu woj. 
małopolskiego.

94.99.Z 41 089,47 zł

3

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzenie sieci siedemnastu punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 3 
województw (małopolskiego, podkarpackiego 
oraz śląskiego) w 9 powiatach/miastach na 
prawach powiatu. Projekt miał na celu 
zapewnienie uprawnionym osobom dostępu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej, na zasadach 
określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej,a także 
podniesienie świadomości o możliwościach 
korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
poprzez urozmaicone formy edukacyjno-
informacyjno-promocyjne. Nieodpłatna pomoc 
prawna była udzielana przez doświadczonych 
prawników (radców prawnych, adwokatów oraz 
jedną osobę po studiach prawniczych), zgodnie z 
harmonogramami ustalonymi przez JST.

94.99.Z 11 193,45 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych wypoczynku dzieci i młodzieży z 
terenu woj. małopolskiego, połączonego z 
realizacją programu profilaktycznego. W 
okresie wakacji zorganizowano kolonię 
profilaktyczną nad morzem, w której 
uczestniczyło 16 dzieci skierowanych przez 
OPS, znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i/lub finansowej oraz dwie kolonie 
w Egerze na Węgrzech, w której 
uczestniczyło 101 dzieci i młodzieży. 
Ponadto na terenie Nowego Sącza 
zorganizowane zostały dwie półkolonie 
zimowe i trzy letnie. W tej formie 
wypoczynku wzięło udział łącznie 343 
dzieci, uczniów szkół podstawowych. Dzieci 
miały zapewnioną opiekę 
wykwalifikowanych wychowawców od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 
17.00, posiłki, urozmaicony program 
rekreacyjno-turystyczno-sportowy oraz 
program wychowawczy.

94.99.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie w Nowym Sączu Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
"Tęcza", oświatowej placówki 
specjalistycznej, zgłoszonej do rejestru 
placówek oświatowych, prowadzonych 
przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. W 
ramach działalności udzielane były 
świadczenia z zakresu diagnozy 
psychologicznej oraz pedagogicznej, 
konsultacji i terapii psychologicznej, 
pedagogicznej oraz logopedycznej, terapii 
EEG Biofeedback. Dodatkowo 
współpracownicy placówki prowadzili także 
szkolenia dla nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców, zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem.

94.99.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 372 353,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 910 294,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 336 130,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 122 323,85 zł

e) pozostałe przychody 3 604,58 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 897 913,92 zł

2.4. Z innych źródeł 457 808,43 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 4 005 446,71 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 688 114,77 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 889 751,57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 126 879,20 zł

w 
tym:

0,00 zł

50 000,00 zł

1 076 879,20 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

w 
tym:

160,00 zł

670 517,04 zł

120 323,01 zł

95 460,74 zł

7 203,13 zł

4 250,00 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)

0,00 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 175 325,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 577,83 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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: 3 143 622,87 zł 688 114,77 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

2 734 969,61 zł 615 636,33 zł

333 552,17 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 305,37 zł

12 480,10 zł

60 315,62 zł 60 000,00 zł

1 Program "Na Ratunek" 517 078,11 zł

2 Wolontariat 41 089,47 zł

3 Nieodpłatna Pomoc Prawna 11 193,45 zł

1 Program "N Ratunek" 517 078,11 zł

12 478,44 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 18 240,34 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

18 240,34 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

9 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. 0,50 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)

6,69 etatów

59 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

18 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)

0 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 426 326,16 zł

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

426 326,16 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)

0,00 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)  

35 527,18 zł

14 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)

64 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

60 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

256 842,53 zł

256 842,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 169 483,63 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 99 990,42 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 326 335,74 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

0,00 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)

Średnia wartość wynagrodzenia 1 pracownika etatowego 
organizacji wynosiła miesięcznie 3.199,34 zł brutto (przed 
opodatkowaniem), tj. 2.309,57 zł netto.

Zarząd i członkowie organów Stowarzyszenia nie pobierali 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Umowy cywilnoprawne dotyczyły świadczeń 
merytorycznych, związanych z realizowanymi projektami. 
Podane najwyższe wynagrodzenie miesięczne wynika ze 
skumulowanie w jednym miesiącu wypłat z tytułu umowy o 
pracę z umowami cywilnoprawnymi dot. wykonywanych 
świadczeń w ramach realizowanych projektów i nie ma 
charakteru stałego.
Punkt 7 określa przeciętny miesięczny koszt wszystkich 
wynagrodzeń w organizacji, wypłacanych całej kadrze: 
pracownikom Stowarzyszenia oraz osobom 
współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych w 
dotowanych ze środków zewnętrznych projektach.

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 Prowadzenie czterech 
punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie 
Powiatu Nowotarskiego w 
2018r. usytuowanych w 
miejscowościach: Jabłonka, 
Maniowy, Raba Wyżna i 
Rabka-Zdrój"

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Powiat Nowotarski 242 903,52 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

7 777,16 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2018r.

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej

Powiat Limanowski 182 177,64 zł

3 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2018 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Powiat Tatrzański 60 725,88 zł

4 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej dla osób 
uprawnionych w roku 2018

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Miasto Nowy Sącz 60 726,00 zł

5 Realizacja zadania 
publicznego w zakresie 
prowadzenia w 2018 roku 
punktu nieodpłątnej pomocy 
prawnej, zlokalizowanego w 
budynku Urzędu Gminy 
Biskupice, Tomaszkowice 
455, 32-020 Wieliczka

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Powiat Wielicki 60 725,88 zł

6 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Miasto Przemyśl 60 725,88 zł

7 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej Nr 2 
zlokalizowanego na terenie 
Miast Radymno i Jarosław 
oraz gminy Wiązownica

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Powiat Jarosławski 60 725,88 zł

8 Nieodpłatna pomoc prawna 
oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Gmina Miasta Tychy 60 726,00 zł

9 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy pranej na terenie 
miasta Bytomia w 2018r. 
(punkt nr 4 w Szkole 
Podstawowej nr 51 z 
oddziałami integracyjnymi)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 60 725,88 zł

10 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie 
miasta Bytomia w 2018r. 
(punkt nr 3 w Urzędzie 
Miejskim w Bytomiu)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 60 484,90 zł

11 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie 
miata Bytomia w 2018r.  
(punkt nr 1 w Terenowym 
Punkcie Pomocy 
Środowiskowej nr 6)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 60 725,88 zł

12 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie 
miasta Bytomia w 2018r. 
(punkt nr 2 w Terenowym 
Punkcie Pomocy 
Środowiskowej nr 7)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 60 505,86 zł
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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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Wydawnictwo Dobre Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością

121312332          
 

Nowy Sącz 26,59 26,59

2 Sursum Corda Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością

361470507          
 

Nowy Sącz 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 2

2 Urząd Gminy Chełmiec 1

3 Urząd Miasta Nowego Sącza 3

4 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1

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

1 Pomoc postpenitencjarna 
osobom pozbawionym 
wolności, zwalnianym z 
zakładów karnych i aresztów 
śledczych oraz osobom im 
najbliższym

Pomoc osobom pozbawionym 
wolności, osobom zwalnianym z 
zakładów karnych i aresztów 
śledczych oraz im najbliższym, 
w celu ułatwienia powrotu 
osadzonym na wolność oraz ich 
integrację społeczną.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 
Fundusz Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości

50 000,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
Koszty administracyjne w organizacji w 2018r. wyniosły 0,41% ogólnych kosztów.

Wszystkie przeprowadzone w 2018r. kontrole były dla Stowarzyszenia pozytywne, zakończyły się brakiem 
jakichkolwiek zaleceń lub uwag.

Pojawienie się kwoty na  wyniku finansowym na działalności odpłatnej pożytku publicznego wynika stąd, iż różnice 
kursowe w kwocie 2577,83 zł, które dotyczą odpłatnej działalności pożytku publicznego-kolonii letniej w 
Miejscowości Eger- zostały zamieszczone w Rachunku zysków i strat w miejscu przeznaczonym dla tego rodzaju 
kosztu- Kosztach finansowych.
Przychód z innych źródeł(część III pkt 2.4) obejmuje: przychód z opłat beneficjentów 334 880,00 zł,przychód z 
odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych 92 323,85 zł, zysk za 2017 r.przekazany 
przez Sursum Corda sp.z o.o., której stowarzyszenie jest jedynym udziałowcem 30 000, 00 zł,pozostałe przychody 
operacyjne w kwocie 604,58 zł.

W 2019 roku z uwagi na spełnienie kryteriów obligujących do przeprowadzenia czynności kontrolnych - 
sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marcin Kałużny Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-01
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