
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina TARNÓW

Powiat TARNOWSKI

Ulica TARNOWSKA Nr domu 60 Nr lokalu 

Miejscowość TARNOWIEC Kod pocztowy 33-112 Poczta TARNOWIEC Nr telefonu 14-679-44-14

Nr faksu 14-679-44-14 E-mail 
fundacja@zsptarnowiec.pl

Strona www fundacja.zsptarnowiec.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-06-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12118827000000 6. Numer KRS 0000352124

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

Anna Chmura Prezes Zarządu TAK

Bernadetta Maguda Wiceprezes Zarządu TAK

Łukasz Kwiek Sekretarz 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

Krzysztof Gajda Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alfreda Kosiba Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zofia Łach Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"PRZYJACIELE TARNOWCA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1500

7

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Nasza Fundacja była głównym organizatorem kolonii letniej w Jastrzębiej Górze, która odbyła się w 
terminie 28.07.2015 r. do 06.08.2015 r. w ramach projektu „Każdy może zobaczyć morze”. Jej 
uczestnikami było 50 dzieci z gminy Pleśna oraz gminy Tarnów. Podczas pobytu w Jastrzębiej Górze 
dzieci uczestniczyły w licznych zajęciach edukacyjno – wychowawczych, odkrywały własne 
zainteresowania, aktywnie i kulturalnie spędzały czas w gronie rówieśników. W czasie trwania kolonii 
dzieci zwiedziły m.in. Latarnię morską na Przylądku Rozewie, Fokarium   i Szlak Militarny na Helu, 
Gdańsk (Trakt Królewski, Kościół Mariacki, fontanna Neptuna, Żuraw, Długi Targ), Gdynię ( okręt ORP 
Błyskawica, żaglowiec „Dar Pomorza”, Akwarium Gdyńskie, przystań jachtowa), sopockie molo, odbyły 
rejs statkiem pirackim na trasie Gdańsk – Westerplatte – Gdańsk. Z dużym zainteresowaniem obejrzały 
muzeum „Kocham Bałtyk” w Swarzewie (największa na świecie kolekcja Lego Space) oraz uczestniczyły 
w warsztatach z robotyki. Podczas zajęć integracyjnych dzieci spędzały czas w atmosferze przyjaźni, 
poznając zasady współpracy i szacunku do innych. Dużą popularnością cieszyły się także inne formy 
zajęć zorganizowane podczas kolonii: warsztaty plastyczne, gry terenowe, ogniska połączone ze 
wspólnym śpiewaniem, pogodne wieczorki, nadmorskie wędrówki, zawody sportowe, kąpiele morskie, 
dyskoteki tematyczne, konkursy i quizy.

Fundacja współpracowała przy organizacji wielu uroczystości środowiskowych skierowanych do 
mieszkańców Tarnowca ( m.in. Opłatek dla Seniorów, Dzień Europejski).
Organizacja V Charytatywnego Koncertu Talentów. 
Współpraca z Klubem Wolontariusza działającym przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu: 
organizacja wspólnych przedsięwzięć charytatywnych, działań edukacyjnych.
Organizacja zajęć plastycznych dla dzieci w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 
Wydanie dwóch numerów czasopisma lokalnego "Tarnowiec Dzień Dobry". 
Sfinansowanie dożywiania uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Współpraca z Klubem Seniora.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Fundacja jest 
organizatorem koloni 
letniej w Jastrzębiej Górze 
dla dzieci z rodzin ubogich, 
wielodzietnych, niepełnych, 
zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym. Kolonia 
finansowana jest z 
darowizn osób prywatnych i 
firm. Fundacja wspiera 
organizację zajęć 
artystycznych w Pałacu 
Młodzieży w Tarnowie oraz 
finansuje całoroczne 
dożywianie dzieci z rodzin 
ubogich. Fundacja 
Przyjaciele Tarnowca 
współpracuje podczas 
organizacji Charytatywnego 
Koncertu Talentów w 
Zespole Szkół Publicznych w 
Tarnowcu. Fundacja 
wspiera działania Klubu 
Wolontariusza w Tarnowcu

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Fundacja Przyjaciele 
Tarnowca jest wydawcą 
czasopisma "Tarnowiec 
Dzień Dobry" opisującego 
problemy i wydarzenia z 
życia lokalnej społeczności. 
Gazetka wydawana jest 
kwartalnie a autorami 
materiałów w niej 
zamieszczonych są 
zainteresowani mieszkańcy 
Tarnowca. Fundacja 
Przyjaciele Tarnowca 
promuje i wspiera 
integracje 
międzypokoleniową 
poprzez systematyczną 
współpracę młodzież i 
seniorów.  Fundacja 
poprzez swych 
wolontariuszy uczestniczy 
w organizacji festynów 
rodzinnych, lokalnych 
uroczystości (opłatek 
seniora).
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 42,670.34 zł

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Fundacja Przyjaciele 
Tarnowca współpracuje z 
Parafią w Czerniowcach i 
Bojanach na Ukrainie w 
zakresie poznawania 
kultury i kształtowania 
tolerancji oraz organizacji 
pomocy rzeczowej. Po przez 
realizację projektu "Pod 
rękę z Kulturą" (dotacja 
fundacji PZU) dzieci i 
młodzież aktywnie 
uczestniczyły w życiu 
kulturalnym. Fundacja 
Przyjaciele Tarnowca 
systematycznie 
współpracuje z klubem 
Historyka ( Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 im. 
Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Tarnowcu) 
podczas organizacji 
lokalnych uroczystości 
patriotycznych.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42,670.07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.27 zł

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

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

47,944.02 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

47,944.02 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 47,944.02 zł

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

-5,273.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

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

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

12.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,124.40 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,124.40 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,062.20 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Anna Chmura, 15-03-2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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