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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-19

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

2000-06-30

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

Renata Czerwińska 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

Aleksandra Kopycińska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Jasiński Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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. fizjoterapeut.
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 społ. i gospod. 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, eduk., wydawniczej, naukowej i 
badawczej
hh) organiz. i prowadz. działaln. sportowej i ruchowej
ii) prowadz. działaln. na rzecz ochrony środowiska i eduk. 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. nieodpł. pomocy prawnej, nieodpł. poradnictwa obywat. i 
edukacji prawnej
nn)rozwijanie i wspieranie ratownictwa oraz ochrony ludności
oo)prowadz. działań z zakresu pomocy humanitarnej
pp)prowadz. programów edukacji konsumenckiej oraz poradnictwa dla 
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konsumentów
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 os. uwikłanych w 
alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostos. społecznie, ubogim, 
bezrobotnym, opuszczającym ośrodki opiek.-wychow., 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 granic

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

1) SĄDECKIE CENTRUM WOLONTARIATU I MAŁOPOLSKA SIEĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIATU
Stowarzyszenie od samego początku istnienia konsekwentnie rozwija ideę wolontariatu, jako realną formę obywatelskiego 
angażowania się na rzecz lokalnych społeczności i solidarności międzyludzkiej.

Liczbowe określenie efektów:
• 1167 - liczba osób pozyskanych i zaangażowanych do aktywności wolontariackiej
• ok. 9852 osobogodzin - czas pracy wolontariackiej w ciągu całego roku
• 97 instytucji pomocowych - liczba placówek, które korzystały ze wsparcia wolontariuszy

W ramach stałej oferty Sądeckiego Centrum Wolontariatu prowadzono m.in. rekrutację wolontariuszy, warsztaty promujące 
wolontariat, szkolenia, spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wolontariatem, delegowano wolontariuszy do pracy 
w instytucjach partnerskich (wolontariat stały). Część wolontariuszy angażowało się w ramach wolontariatu akcyjnego, 
wspierając akcje charytatywne oraz zbiórki.
W ramach prowadzenia Małopolskiej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariatu kontynuowano tworzenie warunków do 
satysfakcjonującego i efektywnego angażowania się w wolontariat młodzieży w lokalnych społecznościach. Działalność Klubów 
była budowana w oparciu o zawarte porozumienia ze szkołami oraz pozyskanych i przeszkolonych koordynatorów, najczęściej 
nauczycieli, którzy we współpracy ze Stowarzyszeniem animowali działalność w formie wolontariatu na swoim terenie, starając 
się odpowiadać na lokalne potrzeby. 
Sytuacja pandemii i wprowadzonych obostrzeń w istotny sposób ograniczyła możliwości angażowania wolontariuszy, a 
zwłaszcza nieletnich. W efekcie zawieszeniu uległy wszystkie formy związane z kontaktem bezpośrednim w grupach pow. 5 
osób, od kwietnia nie organizowano tradycyjnych spotkań oraz szkoleń, współpraca ze stacjonarnymi placówkami pomocowymi 
uległa zawieszeniu (w konsekwencji zamknięcia placówek i rygorów sanitarnych).

W 2020 r. Stowarzyszenie współprowadziło 36 Klubów Wolontariatu, w następujących szkołach:
1. II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu 
2. Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu 
3. Prywatne Technikum Ekonomiczne w Nowym Sączu
4. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu
5. I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
6. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
7. Zespół Szkół w Starym Sączu
8. Zespół Szkół w Marcinkowicach
9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju
10. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie
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11. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej
12. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu
14. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu
15. Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu
16. Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowym Sączu
17. Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu
18. Szkoła Podstawowa nr 18 w Nowym Sączu
19. Szkoła Podstawowa nr 15 w Nowym Sączu
20. Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu
21. Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi w Chełmcu
22. Szkoła Podstawowa w Rytrze
23. Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
24. Szkoła Podstawowa w Przydonicy
25. Szkoła Podstawowa w Barcicach
26. Szkoła Podstawowa w Podolu Górowej
27. Szkoła Podstawowa w Rdziostowie
28. Szkoła Podstawowa w Świdniku
29. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Króżlowej Wyżnej
30. Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli
31. Szkoła Podstawowa w Niwce
32. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej
33. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawa
34. Szkoła Podstawowa w Żegiestowie
35. Szkoła Podstawowa w Krasnem Potockim
36. Szkoła Podstawowa w Jelnej

2) KORPUS SOLIDARNOŚCI - program wolontariatu długoterminowego

Stowarzyszenie na terenie Małopolski było Partnerem Regionalnym Programu Korpus Solidarności (KS) - w ramach 
wieloletniego wsparcia organizacji i instytucji, wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu, na lata 2018–2030, 
realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności. W grudniu 2020 r. zakończono 2-letni projekt, we współpracy z Regionalnym 
Centrum Wolontariatu w Krakowie.
W ramach zadania zrealizowano działania podnoszące rangę wolontariatu, popularyzujące wolontariat długoterminowy, 
wzbudzające zainteresowanie wolontariatem wśród organizacji i instytucji, m.in. poprzez: spotkania promujące KS, szkolenia, 
debaty, poradnictwo, akcje wolontariackie, konkursy, prowadzenie pośrednictwa w zakresie wolontariatu. 
Dla grup wolontariuszy zrealizowano w sumie 11 spotkań/szkoleń, w których wzięło udział łącznie 170 uczestników. 6 
wolontariuszy skorzystało z 15 godzin poradnictwa, ponadto 20 osób zrealizowało 2 akcje społeczne. Dla podniesienia 
kompetencji koordynatorów wolontariatu zorganizowano 5 spotkań/szkoleń, w których wzięło udział łącznie 66 koordynatorów 
– organizatorów wolontariatu. Odbyło się 5 staży dla koordynatorów, 2 debaty z udziałem koordynatorów i 17 godzin 
poradnictwa dla 9 koordynatorów. Dla organizatorów wolontariatu zrealizowano 7 spotkań/szkoleń z udziałem łącznie 66 osób. 
Sześć organizacji poddało się certyfikacji, ponadto 5 instytucji/organizacji skorzystało z poradnictwa w liczbie 10 godzin. 
Ponadto odbyły się 4 spotkania lokalnych koalicji wolontariatu, w ramach których zrealizowano 2 projekty z udziałem 32 
uczestników. Ze względu na epidemię - część działań musiała zostać wykonana w trybie online.

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:
- 188 chorych i niepełnosprawnych osób, w tym 97 dzieci - ilość podopiecznych objętych stałym wsparciem
- 840.124,79 zł - kwota wydatkowana na leczenie i rehabilitację podopiecznych, na podstawie przedłożonych faktur i 
dokumentów finansowych
Pozostałe fundusze na subkontach podopiecznych są do rozdysponowania w 2021 r., zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Fundusze na wsparcie podopiecznych w zakresie refundacji wydatków dot. leczenia i rehabilitacji pochodziły ze zbiórki 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-19 5



publicznej, wpłat darowizn na wydzielony rachunek bankowy Stowarzyszenia oraz odpisów 1% podatku. Prowadzona była stała 
zbiórka publiczna o zasięgu krajowym, na podstawie zgłoszenia nr 2015/3689/OR (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kwietniu oraz w październiku 2020r. 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 i przekazanych artykułów to 33.025,82 zł.

4) POMOC POSTPENITENCJARNA OSOBOM POZBAWIONYM WOLNOŚCI, ZWALNIANYM Z ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW 
ŚLEDCZYCH ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM

Stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie readaptacji społecznej osób 
opuszczających zakłady karne, areszty śledcze i ich bliskich, w szczególności tworząc skazanym i ich rodzinom, pod koniec 
odbywania kary i zakończeniu kary pozbawienia wolności, realne możliwości integracji ze środowiskiem, w tym wsparcia 
socjalnego i specjalistów. 

W ramach projektu 136 osobom opuszczającym zakłady karne, areszty śledcze i ich rodzinom udzielono pomocy w formie: 500 
bonów towarowych, 10 kompletów odzieży i obuwia, 31 beneficjentów skorzystało z dofinansowania na przejazdy komunikacją 
publiczną, zakupiono 3 pakiety leków. Dodatkowo 3 osobom zagrożonym bezdomnością zapewniono nocleg (na okres 28 dób). 
Zorganizowano trzy 30-godzinne Treningi Zastępowania Agresji dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini i Nowym Sączu 
(ogółem 24 osoby). Dodatkowo beneficjenci skorzystali z 20 godzin spotkań z doradcą zawodowym. 
W ramach promocji działalności Ośrodka, zorganizowano spotkania specjalistów z osadzonymi przygotowywanymi do 
opuszczenia ZK. Spotkania odbyły się w ZK w Nowym Sączu, Trzebini oraz Tarnowie i wzięło w nich udział łącznie 102 osoby. W 
czasie trwania pandemii część spotkań odbyło się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Specjaliści pierwszego 
kontaktu z osobami opuszczającymi ZK oraz ich najbliższymi przepracowali ogółem 252 godziny.
Zorganizowano również 2-dniowe szkolenie o charakterze edukacyjnym i informacyjnym z zakresu readaptacji społecznej 
skazanych, w którym wzięły udział 34 osoby z grup zawodowych zajmujących się pracą z osobami opuszczającymi zakłady 
karne. 

5) NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Stowarzyszenie prowadziło 91 całorocznych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, na terenie 10 województw (małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego), w 53 powiatach/miastach na prawach powiatu. 
Projekt miał na celu zapewnienie uprawnionym osobom dostępu do nieodpłatnych świadczeń z zakresu pomocy prawnej i 
poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacji), na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także edukację prawną. 
Specjaliści (prawnicy, doradcy obywatelscy, mediatorzy) przepracowali w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie łącznie 
83.291,25 godziny, udzielając w sumie 18.468 porad oraz 10 mediacji.
Stowarzyszenie prowadziło edukacyjną stronę internetową (pomocprawna.sc.org.pl), poświęconą zagadnieniom prawnym, 
poradnictwu obywatelskiemu i mediacji oraz prowadziło dedykowany fanpage na portalu społecznościowym Facebook 
(www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda), na którym umieszczane były informacje dotyczące projektów, zakresie i zasadach 
udzielania porad, harmonogramie pracy i podejmowanych działaniach, a także materiały edukacyjno-informacyjne.
Działania informacyjno-promocyjne miały na celu zwiększyć świadomość dostępności do nieodpłatnych świadczeń. 
Zrealizowano 140 informacyjno-promocyjnych publikacji medialnych w lokalnych serwisach internetowych i prasie. Do około 
1.650 urzędów/parafii/organizacji pozarządowych/instytucji/wysłano pisma informujące o możliwości skorzystania z 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz mediacji wraz z plakatami (4.090 szt.) i 
informatorami (116.000 szt.). Wyprodukowano kalendarze edukacyjne na rok 2020/2021 (4.295 szt.), poradniki dot. mediacji 
(15.190 szt.), które zostały rozkolportowane do instytucji pomocowych lub punktów nieodpłatnej pomocy w regionach. Do 887 
bibliotek publicznych i szkolnych wysłano zakładki edukacyjne do książek w liczbie 203.500 szt. Ponadto wydano 8 e-
informatorów, które zostały umieszczone na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook, przekazane do samorządów 
oraz rozesłane w formie elektronicznej do instytucji nieodpłatnej pomocy z regionach działania punktów, z prośbą o 
umieszczenie materiałów na ich stronach internetowych. Przeprowadzono 249 godzin zajęć z edukacji prawnej dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorów, w których łącznie wzięło udział 5.098 osób. Dodatkowo przeprowadzono 12 godzin 
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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

24526

94

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

otwartych wykładów z edukacji prawnej i mediacji dla młodzieży, połączonych z pokazem rozwiązywania sporów z udziałem 
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (ze względu na trwającą epidemię całość zajęć odbywała się online).

6) AKCJA WYPOCZYNEK

Stowarzyszenie Sursum Corda od lat prowadzi wypoczynek wyjazdowy, niemniej jednak ze względu na pandemię Covid-19 w 
okresie letnim nie odbyła się żadna forma wypoczynku. 

PÓŁKOLONIE - w okresie zimowym Stowarzyszenie zrealizowało 3 tygodniowe półkolonie zimowe dla ogółem 145 dzieci. W 
programie były m.in. wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, na lodowisko, liczne zabawy integracyjne, taneczne, ruchowe, 
zajęcia plastyczne oraz animacje.
Wszystkie formy wypoczynku realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.

7) DODATKOWE PROJEKTY I DZIAŁANIA

• "Zostań Dyplomowanym Mikołajem" - dzięki akcji społecznej i wsparciu stowarzyszenia zrealizowano 85 listów z marzeniami 
naszych podopiecznych - niepełnosprawnych dzieci z programu "Na Ratunek", ich rodzeństwa oraz dzieci dorosłych 
podopiecznych. 
Przekazano też paczki dla 6 najbardziej potrzebujących rodzin z programu Na Ratunek (z art. spożywczymi, chemicznymi, 
odzieżowymi oraz medycznymi).

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

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzenie sieci dziewięćdziesięciu jeden 
punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego (w tym z
możliwością realizacji mediacji) na terenie 
dziesięciu
województw Zapewnienie uprawnionym
osobom dostępu do nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz mediacji na zasadach
określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także 
podniesienie świadomości prawnej, poprzez 
urozmaicone formy edukacyjno-informacyjno-
promocyjne. Świadczenia udzielane były przez
doświadczonych prawników (radców prawnych,
adwokatów oraz jedną osobę po studiach
prawniczych), doradców obywatelskich, którzy
przeszli odpowiednie szkolenie w tym zakresie
oraz mediatorów, zgodnie z harmonogramami
ustalonymi przez JST.

85.60.Z 48 350,77 zł

2

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 448 369,99 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Promocja wolontariatu, standaryzacja działań,
szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów
Szkolnych Klubów Wolontariatu, rozwijanie sieci
Szkolnych Klubów Wolontariatu w Małopolsce,
prowadzenie Sądeckiego Centrum Wolontariatu
oraz programów angażujących wolontariuszy.
Działania edukacyjno-informacyjne wśród dzieci
i młodzieży, szkolenia i spotkania
rozwijające dla wolontariuszy, szkolenia
rozwijające dla koordynatorów wolontariatu, dla
organizacji uprawnionych do korzystania ze
świadczeń wolontariuszy. Realizacja programu 
Korpusu Solidarności i wdrażanie wolontariatu 
długoterminowego.

94.99.Z 5 069,13 zł
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907 725,72 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 178 570,58 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 614 156,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 486 468,47 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 52 170,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 70 585,01 zł

e) pozostałe przychody 4 933,50 zł

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 ferii zimowych, na terenie Nowego 
Sącza zorganizowano trzy półkolonie 
zimowe, w których łącznie uczestniczyło 
145 dzieci, uczniów szkół podstawowych. 
Dzieci miały zapewnioną opiekę
wykwalifikowanych wychowawców od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 
17.00, posiłki, rozmaicony program 
rekreacyjno-turystyczno-sportowy oraz 
program wychowawczy.

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 401 072,17 zł

2.4. Z innych źródeł 126 788,51 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 4 617 395,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 562 151,94 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 262 659,73 zł 562 151,94 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Program Na Ratunek 448 369,99 zł

2 Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje 48 350,77 zł

3 Wolontariat 5 069,13 zł

4 Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej 24 237,80 zł

1 Program Na Ratunek 448 369,99 zł

w 
tym:

0,00 zł

214 940,45 zł

5 963 630,13 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:

120,00 zł

242 491,56 zł

127 656,17 zł

21 282,56 zł

8 621,88 zł

900,00 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 303 805,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

7 182 663,44 zł 534 848,17 zł

52 170,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

27 303,77 zł

522,52 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

27 303,77 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 172,20 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

1 172,20 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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. 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)

12 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)

10,50 etatów

46 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)

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 1 179 241,54 zł

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

1 179 241,54 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)

7 662,31 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)  

402,34 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)  

1 331,69 zł

307 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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

42 osób

265 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

599 914,94 zł

599 914,94 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 579 326,60 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 16 789,07 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 162 452,47 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

9 456,24 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 5.262,41 zł brutto (przed 
opodatkowaniem), tj. 3.804,48 zł netto.

Zarząd i członkowie organów Stowarzyszenia nie pobierali 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji - realizowali je 
społecznie.

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 punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wraz z 
nieodpłatną mediacją i 
edukacją prawną 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Gorlicki 128 040,00 zł

2 Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
wykonywanie zadań z 
zakresu edukacji prawnej w 
roku 2020

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Nowy Sączu 126 060,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 700,00 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

5 535,89 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w Grybowie

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Nowosądecki 63 624,00 zł

4 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w Krynicy-
Zdroju

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Nowosądecki 63 624,00 zł

5 Realizacja zadania 
publicznego w zakresie 
prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Miechowskiego w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Miechowski 64 020,00 zł

6 Prowadzenie jednego 
punktu przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w 
Powiecie Proszowickim w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Proszowicki 64 020,00 zł

7 Prowadzenie punktów 
przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
na obszarze Powiatu 
Brzeskiego w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Brzeski 128 040,00 zł
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8 Prowadzenie w 2020 roku na 
terenie Powiatu 
Bocheńskiego Punktu Nr 1, 
przeznaczonego na 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego, w 
następujących lokalizacjach: 
Drwinia i Rzezawa, w tym 
realizacja co najmniej 
jednego zadania na rok z 
zakresu edukacji prawnej, i 
Punktu nr 4, przeznaczonego 
na świadczenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, w 
następujących lokalizacjach: 
Lipnica Murowana, 
Łapanów, Trzciana i 
Żegocina, w tym realizacja 
co najmniej jednego zadania 
na rok z zakresu edukacji 
prawnej

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Bocheński 128 040,00 zł

9 Prowadzenie dwóch 
punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej, dwóch 
punktów nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz realizacja zadań z 
zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu 
Nowotarskiego w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Nowotarski 251 369,60 zł

10 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
realizacji zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu tatrzańskiego w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Tatrzański 126 060,00 zł

11 Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu limanowskiego w 
2020 r.

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Limanowski 190 080,00 zł

12 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
zwiększenie świadomości 
prawnej społeczeństwa

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Lublin 192 060,00 zł
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13 Realizacja w 2020 roku 
zadania publicznego w 
zakresie powierzenia 
prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, w tym 
edukacji prawnej

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Radzyński 64 020,00 zł

14 Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz realizacji zadań z 
zakresu edukacji prawnej na 
terenie powiatu 
hrubieszowskiego w 2020 
roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Hrubieszowski 126 060,00 zł

15 Prowadzenie w 2020 r. na 
terenie Powiatu 
Janowskiego punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej, o 
którym mowa w ustawie z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (Dz.U. 
z 2019 r. poz.294)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Janowski 64 020,00 zł

16 Powierzenie realizacji w roku 
2020 zadań publicznych w 
zakresie prowadzenie 
punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Włodawski 64 020,00 zł

17 Prowadzenie jednego 
punktu przeznaczonego na 
udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
jednego punktu 
przeznaczonego na 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Siedlecki 126 060,00 zł

18 Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Jasielskiego 
w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Jasielski 190 080,00 zł
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19 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej Nr 1 
zlokalizowanego na terenie 
miasta Jarosław oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Jarosławskiego w 
2020 roku. Prowadzenie 
punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
Nr 2 zlokalizowanego na 
terenie Gminy Wiązownica 
oraz edukacji prawnej na 
terenie Powiatu 
Jarosławskiego w 2020 roku. 
Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego Nr 3 ze 
specjalizacją nieodpłatnej 
mediacji, zlokalizowanego 
na terenie Gminy Radymno, 
Gminy Laszki i Gminy 
Chłopice oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Jarosławskiego w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Jarosławski 190 080,00 zł

20 Powierzenie prowadzenia 
punktu w zakresie 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w tym nieodpłatnej 
mediacji wraz z zadaniami z 
zakresu edukacji prawnej na 
terenie powiatu 
przemyskiego w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Przemyski 126 060,00 zł

21 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie miasta 
Przemyśl w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Przemyśl 64 020,00 zł

22 Powierzenie prowadzenia 
punktu przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego, a także 
realizowanie zadania z 
zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu 
Lubaczowskiego w 2020 
roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Lubaczowski 64 020,00 zł

23 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Leżajskiego w 2020 
roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Leżajski 124 080,00 zł
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24 Prowadzenie punktu, w 
który świadczona będzie 
nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie wraz z 
nieodpłatna mediacja i 
realizacja zadania z zakresu 
edukacji w Gminie Pilzno na 
terenie powiatu dębickiego 
w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Dębicki 63 360,00 zł

25 Realizacja zadania 
publicznego w zakresie 
prowadzeni punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wraz z 
nieodpłatne; mediacja oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Bieszczadzkiego w 
2020 r

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Bieszczadzki 62 040,00 zł

26 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i/lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na 
terenie Gminy Miasto 
Krosno w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Krosno 64 020,00 zł

27 Prowadzenie trzech 
punktów nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
przy ul. Św. Rocha 3 w 
Białymstoku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Białystok 192 057,84 zł

28 Prowadzenie punktu 
przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w Powiecie Bielskim w 2020 
roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Bielski 64 020,00 zł

29 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w 2020 roku w Powiecie 
Hajnowskim

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Hajnowski 64 020,00 zł
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30 1) prowadzenie punktu 
przeznaczonego na 
udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 
Dąbrowie Białostockiej w 
2020 r., w internacie Zespołu 
Szkół w Dąbrowie 
Białostockiej, ul. 1000 – lecia 
Państwa Polskiego 24, 16 – 
200 Dąbrowa Białostocka; 2) 
prowadzenie punktu 
przeznaczonego na 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w Suchowoli w 2020 r., w 
budynku Przychodni 
Rejonowej w Suchowoli, ul. 
Goniądzka 21, 16 – 150 
Suchowola

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Sokólski 126 060,00 zł

31 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu 
Wysokomazowieckiego w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Wysokomazowiecki 64 020,00 zł

32 Prowadzenie w 
Siemianowicach Śląskich w 
2020 r. jednego punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej wraz z edukacją 
prawną

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Gmina Siemianowice Śląskie 63 030,00 zł

33 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Miasta Bytomia w 2020r. – 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 63 525,00 zł

34 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Miasta Bytomia w 2020r. – 
Szkoła Podstawowa nr 51 z 
oddziałami integracyjnymi

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 63 421,96 zł

35 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Miasta Bytomia w 2020r. – 
Terenowy Punkt Pomocy 
Środowiskowej nr 6

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 63 525,00 zł

36 Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Miasta Bytomia w 2020r. – 
Terenowy Punkt Pomocy 
Środowiskowej nr 7

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Bytom 63 466,12 zł
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37 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu buskiego w 2020 
roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Buski 63 030,00 zł

38 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
buskiego w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Buski 63 030,00 zł

39 Prowadzenie Punktu 
Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego (w tym 
nieodpłatnej mediacji) oraz 
edukacji prawnej

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Jędrzejowski 63 030,00 zł

40 Prowadzenie Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej (w tym nieodpłatnej 
mediacji) oraz edukacji 
prawnej

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Jędrzejowski 63 030,00 zł

41 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na 
obszarze Powiatu 
Kazimierskiego w 2020 r

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Kazimierski 64 020,00 zł

42 Realizacja zadania 
polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczeniu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także 
realizacji zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu pińczowskiego w 
2020 r.

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Pińczowski 62 040,00 zł

43 Prowadzenie punktów 
przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
wraz z realizacją edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
skarżyskiego w 2020 r

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Skarżyski 126 060,00 zł

44 Powierzenie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wraz z 
mediacją oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Starachowickiego w 2020 r. 
(punkt nr 4)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Starachowicki 64 020,00 zł
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45 Powierzenie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wraz z 
mediacją oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Starachowickiego w 2020 r. 
(punkt nr 3)

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Starachowicki 64 020,00 zł

46 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na obszarze 
Powiatu Staszowskiego w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Staszowski 63 030,00 zł

47 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze 
Powiatu Staszowskiego w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Staszowski 63 030,00 zł

48 Prowadzenie jednego 
punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz jednego 
punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w Powiecie Ostródzkim

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Ostródzki 128 040,00 zł

49 Prowadzenie jednego 
punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Powiecie 
Iławskim

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Iławski 64 020,00 zł

50 Prowadzenie w 2020 roku 
jednego punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
poradnictwa obywatelskiego 
w Ornecie

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Lidzbarski 64 020,00 zł

51 „Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w mieście 
Tychy w 2020 roku”

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Tychy 63 360,00 zł

52 „Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w mieście 
Tychy w 2020 roku”

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Tychy 63 360,00 zł

53 „Prowadzenie Punktów 
Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego przy ul. 
Młodej 28 – Punkt Nr 5 i 
Punkt Nr 6”

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Kielce 128 040,00 zł
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54 „Prowadzenie Punktów 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej przy ul.  Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 65 
Punkt Nr 7 i Punkt Nr 8”

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Kielce 128 040,00 zł

55 „Powierzenie prowadzenia 
punktów przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Kieleckiego 
w 2020 roku”

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Kielecki 254 483,80 zł

56 Prowadzenie punktu 
przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej 
usytuowanego terenie 
Gminy Zebrzydowice

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Cieszyński 63 525,00 zł

57 Nieodpłatna pomoc prawna 
oraz edukacja prawna

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Jaworzno 64 020,00 zł

58 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
nieodpłatnej mediacji na 
terenie powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Bieruńsko-Lędziński 64 020,00 zł

59 Punkt nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego, w tym 
nieodpłatnej mediacji w 
gminie Sośnicowice

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Gliwicki 61 087,81 zł

60 Powierzenie prowadzenia 
jednego punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz zadań 
z zakresu edukacji prawnej w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Miasto Jastrzębie Zdrój 64 020,00 zł

61 Realizacja zadania 
publicznego Powiatu 
Krapkowickiego w zakresie 
prowadzenia punktu 
przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub/oraz 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
przez organizacje 
pozarządowe w 2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Krapkowicki 62 040,00 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

62 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w 
2020 r.

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Strzelecki 63 030,00 zł

63 Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu wieluńskiego w 
2020 roku

Wykonywanie świadczeń 
zgodnie z ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Powiat Wieluński 126 060,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Ośrodek Pomocy 
Postpenitencjarnej - punkt 
udzielania świadczeń

Zorganizowanie, dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb, 
pomocy osobom zwalnianym z 
zakładów karnych i aresztów 
śledczych oraz ich najbliższym. 
Bezpośrednie ułatwienie 
powrotu osadzonym na 
wolność poprzez wsparcie ich 
integracji społecznej, jak 
również pośrednio – poprzez 
wsparcie
merytoryczne (szkoleniowe) dla 
profesjonalistów pracujących w 
obszarze pomocy 
postpenitencjarnej, w tym 
otwarcie się na środowisko 
lokalne.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 
Fundusz Sprawiedliwości

127 250,45 zł

2 Partnerstwo dla 
Wolontariatu w programie 
"Korpus Solidarności" - 
Program Wspierania i 
Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego na lata 
2018-2030

Wzrost wiedzy nt. wolontariatu 
wśród osób zainteresowanych 
podjęciem aktywności 
społecznej oraz wolontariuszy 
dopiero rozpoczynających 
aktywność w ramach 
wolontariatu

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

87 690,00 zł
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Przychody z innych źródeł obejmują:
- przychód z opłat beneficjentów: 52.170,00 zł
- zysk przekazany ze spółki: 30.000,00 zł
- przychód tytułem odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych: 33.825,40 zł
- różnice kursowe: 1.759,61 zł
- zysk ze sprzedaży udziałów: 5.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 4.033,50 zł

Stowarzyszenie dokonało sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tytułu osiągnęło 
zysk w wysokości: 5.000,00 zł.

W 2021r. sprawozdanie finansowe za 2020r. zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Wysokość kosztów administracyjnych Stowarzyszenia wyniosła 0,36 % wartości rocznego przychodu.

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Sursum Corda sp. z o.o. 361470507          
 

Nowy Sącz 100,00 100,00

1 Fundacja Przymierze Serc

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1

2 Urząd Miasta Nowego Sącza 1

3 Urząd Miasta Krosna 1

4 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 1

5 Urząd Miejski w Jaworznie 1

6 Starostwo Powiatowe w Bochni 2

7 Starostwo Powiatowe w Brzesku 1

8 Starostwo Powiatowe w Miechowie 1

9 Starostwo Powiatowe w Iławie 1

10 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 1

11 Urząd Miejski w Bytomiu 4

12 Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1

13 Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 1
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Kałużny
Halina Rams

Renata Czerwińska
Data wypełnienia sprawozdania 2021-08-19
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