
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica AL.POKOJU Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-548 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-414-30-05

Nr faksu 12-413-25-29 E-mail medaid@sln.org.pl Strona www sln.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-28

2004-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35056624200000 6. Numer KRS 0000047746

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

MARIAN KOPCIUCH Przewodniczący Zarządu 
Głównego

TAK

MARIA SIELICKA-GRACKA Zastępca 
Przewodniczącego 
Zarządu Głównego

TAK

AGNIESZKA FILL Członek Zarządu 
Głównego

TAK

MAŁGORZATA LEŚNIAK Członek Zarządu 
Głównego

TAK

BOŻENA MUSZYŃSKA Członek Zarządu 
Głównego

TAK

MAŁGORZATA WOŚ Członek Zarządu 
Głównego

TAK

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:
1. NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I 
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS 
TYCH RODZIN I OSÓB
2. NIESIENIA POMOCY MEDYCZNEJ LUDNOŚCI W ZAGROŻENIU ZDROWIA I 
ŻYCIA W ZWIĄZKU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI, KATASTROFAMI, 
KONFLIKTAMI WOJENNYMI I UCHODŹSTWEM, A PONADTO WSZYSTKIM 
OSOBOM CIERPIĄCYM FIZYCZNIE I MORALNIE Z POWODU 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, A TAKŻE Z POWODU PATOLOGII SPOŁECZNYCH, 
JAK SKRAJNE UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ I UZALEŻNIENIA
3. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
4. MOBILIZOWANIA WSZELKICH MOŻLIWYCH ŚRODKÓW POMOCY 
HUMANITARNEJ, MEDYCZNEJ I MATERIALNEJ
5. OPRACOWYWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYKI I 
OCHRONY LUDNOŚCI PRZED UTRATĄ ZDROWIA LUB ŻYCIA ORAZ 
SZCZEGÓLNIE PROMOCJI ZDROWIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
6. ZWRACANIA UWAGI SPOŁECZEŃSTWA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY 
BĘDĄCE PRZEDMIOTEM STATUTOWYCH ZAINTERESOWAŃ 
STOWARZYSZENIA

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie wypełnia swoje cele przez:
1/ organizowanie i prowadzenie akcji i działań medycznych w kraju, a także 
misji poza granicami na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, samodzielnie 
lub we współdziałaniu z instytucjami międzynarodowymi, rządowymi, 
samorządowymi, a także z organizacjami społecznymi, wspólnotami 
narodowymi tych krajów, w których ma być udzielana pomoc
2/ prowadzenie programów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i 
resocjalizujących celem zapobiegania i przeciwdziałania skutkom patologii 
społecznych, zwłaszcza w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków
3/ przygotowanie zaplecza materiałowego, w tym także organizowanie 
zbiórek  darów rzeczowych, kwest, imprez na cele charytatywne
4/ pozyskiwanie i wydawanie leków oraz materiałów medycznych w 
charytatywnych punktach wydawania leków
5/ prowadzenie działalności leczniczej w przychodniach lekarskich dla ludzi 
bezdomnych i ubogich, zgodnie z obowiązującymi przepisami
6/ pozyskiwanie wolontariuszy gotowych pracować społecznie oraz 
darczyńców wspierających działalność humanitarną

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

BARBARA CZYŻYKIEWICZ Członek TAK

BOGUMIŁA JAKUS Członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

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

16864

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1/ Organizowanie i prowadzenie akcji i działań merytorycznych w kraju, a także misji poza granicami na rzecz ludzi 
potrzebujących pomocy, samodzielnie lub we współdziałaniu z instytucjami międzynarodowymi, rządowymi, samorządowymi, a 
także organizacjami społecznymi, wspólnotami narodowymi lub religijnymi tych krajów, w których została udzielona pomoc
2/ Prowadzenie programów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizujących celem zapobiegania i przeciwdziałania skutkom 
patologii społecznych, zwłaszcza w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków
3/ Przygotowanie zaplecza materiałowego, w tym także organizowanie zbiórek darów rzeczowych, kwest, imprez na cele 
charytatywne
4/ Pozyskiwanie i wydawanie leków w Charytatywnych Punktach Wydawania Leków
5/ Prowadzenie działalności leczniczej w Przychodniach dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich zgodnie z obowiązującymi przepisami
6/ Pozyskiwanie wolontariuszy gotowych pracować społecznie oraz darczyńców wspierających działalność humanitarną
7/ Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób
8/ Niesienie pomocy medycznej ludności w zagrożeniu zdrowia i życia w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami 
wojennymi, uchodźstwem, a ponadto wszystkim osobom cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu niepełnosprawności, a także 
z powodu patologii społecznych, jak skrajne ubóstwo, uzależnienia i bezdomność
9/ Działalność na rzecz mniejszości narodowych
10/ Mobilizowanie wszelkich możliwych środków pomocy humanitarnej, medycznej, materialnej
11/ Opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych i ochrony ludności przed utratą zdrowia lub życia oraz szczególnie 
promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
12/ Zwracanie uwagi społeczeństwa na pojawiające się problemy będące przedmiotem statutowych zainteresowań 
Stowarzyszenia

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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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) 1 010 455,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 010 455,38 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

1/ Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób 
2/ Niesienie pomocy medycznej ludności w 
zagrożeniu zdrowia i życia w związku z klęskami 
żywiołowymi, katastrofami wojennymi, 
uchodźstwem, a ponadto wszystkim osobom 
cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu 
niepełnosprawności, a także z powodu patologii 
społecznych, jak skrajne ubóstwo, uzależnienia i 
bezdomność 
3/ Mobilizowanie wszelkich możliwych środków 
pomocy 
4/ Zwracanie uwagi społeczeństwa na 
pojawiające się problemy będące przedmiotem 
statutowych zainteresowań Stowarzyszenia

91.33.Z 16 726,60 zł
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16 726,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 620 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 315 559,26 zł

2.4. Z innych źródeł 58 169,52 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 726,60 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

1 Niesienie pomocy medycznej ludności w zagrożeniu zdrowia i życia, ponadto wszystkim osobom 
cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu niepełnosprawności, a także z powodu patologii 
społecznych, jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia

16 726,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

620 000,00 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:

3 285,00 zł

76 699,46 zł

76 770,00 zł

410,67 zł

158 394,13 zł

0,00 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 226 675,82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 916 376,88 zł 16 726,60 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

783 779,56 zł 16 726,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

132 597,32 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Niesienie pomocy medycznej ludności z powodu patologii społecznych, jak skrajne ubóstwo, 
bezdomność, uzależnienia

16 726,60 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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. 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

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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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)

8 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)

2,65 etatów

21 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

64 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

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 514 005,23 zł

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

514 005,23 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)  

1 647,45 zł

20 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

202 327,19 zł

202 327,19 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 311 678,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 514 005,23 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)

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 "Zadanie publiczne z zakresu 
działalności charytatywnej 
polegające na świadczeniu 
doraźnej pomocy medycznej 
i przedmedycznej oraz 
bezpłatnym zaopatrzeniu w 
leki i materiały medyczne w 
lokalu/lokalach Podmiotu, 
na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków, w okresie od 1 
lutego 2018 r. do 30 września 
2021 r."

Uzyskanie doraźnej poprawy w 
zakresie dolegliwości 
zdrowotnych, ochronę przed 
przenoszeniem chorób 
zakaźnych, bezpłatne 
zaopatrzenie w leki i materiały 
medyczne osób indywidualnych 
i instytucji społecznych, stała 
edukacja w zakresie higieny i 
zdrowego stylu życia, udzielanie 
danych nt. możliwości uzyskania 
pomocy instytucji miejskich i 
społecznych w procesie 
wychodzenia z bezdomności.

Gmina Miejska Kraków 187 500,00 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

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

3 237,50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2 Zadanie publiczne z zakresu 
działalności charytatywnej 
pod tytułem "Świadczenie 
usług doraźnej pomocy 
medycznej i doraźnej 
pomocy przedmedycznej 
oraz bezpłatne  zaopatrzenie 
w leki i materiały medyczne 
w lokalu/lokalach Podmiotu, 
na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków, w okresie od 1 
października 2021 r. do 30 
września 2024 r."

Uzyskanie doraźnej poprawy w 
zakresie dolegliwości 
zdrowotnych, ochronę przed 
przenoszeniem chorób 
zakaźnych, bezpłatne 
zaopatrzenie w leki i materiały 
medyczne osób indywidualnych 
i instytucji społecznych, stała 
edukacja w zakresie higieny i 
zdrowego stylu życia, udzielanie 
danych nt. możliwości uzyskania 
pomocy instytucji miejskich i 
społecznych w procesie 
wychodzenia z bezdomności.

Gmina Miejska Kraków 92 500,00 zł

3 Zadanie publiczne z zakresu 
działalności charytatywnej 
pod tytułem "Punkt 
poradnictwa dla osób w 
kryzysie bezdomności"  
realizowane w okresie od 1 
grudnia 2020 r. do 30 
listopada 2022r.

Wspomaganie w wychodzeniu z 
bezdomności

Miasto Stołeczne Warszawa 340 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

dr n. med. Marian Kopciuch 
Przewodniczący Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-14
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