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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica WARSZAWSKA Nr domu 99 Nr lokalu 42

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-543 Poczta KIELCE 5 SKR. 2 Nr telefonu 609309229

Nr faksu E-mail ml27@wp.pl Strona www www.cukiereczki.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29093892200000 6. Numer KRS 0000020049

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

ZOFIA ŁACHUT PREZES ZARZĄDU TAK

ANDRZEJ FORTUNA WICEPREZES TAK

ANETA ZIELIŃSKA SKARBNIK TAK

ARTUR GOŁDYŚ 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

ANITA STOKOWIEC CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

DOROTA GROSICKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ARTUR SZMIDT CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ARTUR BUKAŁA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I 
Z INNYMI SCHORZENIAMI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCA:
A. OPIEKĘ I POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM NA 
CUKRZYCE I Z INNYMI
SCHORZENIAMI ORAZ ICH RODZINY, REPREZENTOWANIE ICH ORAZ 
OCHRONA INTERESÓW WOBEC
WŁADZ PAŃSTWOWYCH, TERENOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ORGANÓW 
ADMINISTRACJI,
PRACOWNIKÓW, SZKÓŁ, UCZELNI I INNYCH ORGANIZACJI,
B. POPRAWA PRAWNEJ, MATERIALNEJ, SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ 
POZYCJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH NA CUKRZYCE I Z INNYMI 
SCHORZENIAMI ORAZ ICH RODZIN W
PAŃSTWIE I SPOŁECZEŃSTWIE,
C. INTEGRACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH NA 
CUKRZYCE I Z INNYMI
SCHORZENIAMI ORAZ ICH RODZIN W CELU ORGANIZOWANIA 
SAMOPOMOCY,
D. INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH ZE ZDROWYMI 
ORAZ ICH RODZIN,
E. PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYCH,
F. PROPAGOWANIE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA:
1.1. INSPIROWANIE ZMIAN W SYSTEMIE PRAWNYM W KIERUNKU 
KORZYSTNYM DLA CHORYCH,
1.2. UDZIELANIE POMOCY PORADNIOM, ODDZIAŁOM ENDOKRYNOLOGII I 
DIABETOLOGII W SZPITALACH W KIELCACH W POSTACI:
a. WYPOSAŻENIA W MATERIAŁY, SPRZĘT MEDYCZNY, LEKARSTWA I INNE 
ŚRODKI,
b. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH.
1.3. UDZIELANIE BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PRAWNEJ, MATERIALNEJ, 
FINANSOWEJ I INNEJ CZŁONKOM STOWARZYSZENIA ORAZ ICH 
RODZINOM.
1.4. PROWADZENIE SZEROKIEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ CHORYCH JAK 
I LUDZI ZDROWYCH:
a. WYDAWANIE, PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, 
BROSZUR, ULOTEK, KSIĄŻEK,
b. ORGANIZOWANIE TURNUSÓW EDUKACYJNYCH, REHABILITACYJNYCH, 
WYPOCZYNKOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH 
DOROSŁYCH, DZIECI I OSÓB ZDROWYCH.
1.5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA:
a. ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ, 
WYSTAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB CHORYCH I 
ZDROWYCH Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, PROFILAKTYKI I PROMOCJI 
NA TEMAT CUKRZYCY, WAD POSTAWY I INNYCH SCHORZEŃ,
b. ORGANIZOWANIE BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH I ZDROWYCH W CELU 
„PROMOCJI ZDROWIA”,
c. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH GRUPOWYCH I 
INDYWIDUALNYCH DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, PIELĘGNIAREK, 
WOLONTARIUSZY, INSTYTUCJI NT. „UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, 
OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM W NAGŁYCH PRZYPADKACH” W CELU 
PODNOSZENIA UMIEJĘTNOŚCI I ŚWIADOMOŚCI UDZIELANIA TEJ POMOCY, 

d. POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU I WYDAWNICTWA. 
1.6. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, SPOTKAŃ Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI 
UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 
DOROSŁYCH I ICH RODZIN.
1.7. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU 
SPOŁECZNEMU.
1.8. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY 
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SPOŁECZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ, MEDYCZNEJ I INNYCH 
DLA OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH ORAZ ICH RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, A TAKŻE WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH 
RODZIN I OSÓB.
1.9. PROWADZENIE REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, PSYCHOFIZYCZNEJ I 
SPOŁECZNEJ DLA OSÓB CHORYCH, ZDROWYCH I POMOCY MEDYCZNEJ.
1.10. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH I ZDROWYCH, 
W TYM Z RODZIN PATOLOGICZNYCH I DYSFUNKCYJNYCH.
1.11. ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH, ZAJĘĆ, WARSZTATÓW 
DLA OSÓB CHORYCH, ZDROWYCH W TYM Z RODZIN UBOGICH I 
PATOLOGICZNYCH Z ZAKRESU:
a. KULTURY I SZTUKI, 
b. SPORTU, REKREACJI,
c. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.
1.12. ORGANIZOWANIE LUB WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ARTYSTYCZNYCH.
1.13. ORGANIZOWANIE LUB PROWADZENIE KAMPANII, DEBAT 
PUBLICZNYCH, SYMPOZJÓW, WYSTAW, TARGÓW.
1.14. ORGANIZOWANIE INTEGRACYJNYCH SPOTKAŃ, ZAJĘĆ, WYCIECZEK 
ZWIĄZANYCH Z EKOLOGIĄ ŚRODOWISKA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I 
DOROSŁYCH. 
1.15. ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH POZA GRANICAMI 
KRAJU W CELU ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY DOROSŁYCH I ICH RODZIN.
1.16.  PROWADZENIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
1.17. ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.
1.18. ROZPROWADZANIE TOWARÓW, USŁUG WYTWORZONYCH PRZEZ 
OSOBY BEZPOŚREDNIO KORZYSTAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA  NA CELE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.
1.19. ORGANIZOWANIE ZBIÓREK RZECZOWYCH, PIENIĘŻNYCH DLA 
RODZIN UBOGICH, PATOLOGICZNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1.20. ORGANIZOWANIE I NIESIENIE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM 
KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ, POSZKODOWANYM W NAGŁYCH WYPADKACH 
DROGOWYCH I INNYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH.
1.21. ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH I ZDROWYCH.
1.22. ZORGANIZOWANIE SILNYCH, ZINTEGROWANYCH ŚRODOWISK 
LOKALNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANIA EDUKACYJNE, 
SAMOPOMOCOWE, KULTURALNE NA SWOIM TERENIE.
1.23. UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA Z 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, DIABETOLOGICZNYMI, Z OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI, KONSULTANTAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN 
MEDYCYNY ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI FIRM FARMACEUTYCZNYCH I 
INNYCH PRODUKUJĄCYCH TOWARY NIEZBĘDNE DLA LUDZI CHORYCH NA 
CUKRZYCĘ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.
1.24. SWOJE CELE STOWARZYSZENIE REALIZUJE SAMODZIELNIE LUB WRAZ 
Z INNYMI ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI, 
RZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI.
1.25. SWOJE CELE STOWARZYSZENIE REALIZUJE WE WSPÓŁPRACY Z 
ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ ORAZ MEDIAMI.
1.26. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU I KADRY 
PRACUJĄCEJ Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA POPRZEZ UDZIAŁ W 
KONFERENCJACH, SZKOLENIACH I INNYCH.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

448

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania podjęte w 2016 roku przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami to:
1. Zdrowy styl życia a cukrzyca 
Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie edukacyjne z promocji zdrowia dla 62 osób wyjazdowe oraz 
zorganizowało konferencję. Szkolenie wyjazdowe odbywało się w Białce Tatrzańskiej w Ośrodku „U 
Chramca” w terminie 25.05.2016 – 29.05.2016. Celem projektu było wdrożenie zasad i nawyków 
prawidłowego żywienia oraz form uprawiania aktywności fizycznej w codziennym życiu osób zdrowych i 
chorych na cukrzycę.
Konferencja edukacyjna „ Cukrzyca typu 1”
Konferencja edukacyjna "Cukrzyca typu 1" z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbyła się dnia 
22.10.2016 w Hotelu Kameralnym w Kielcach o zasięgu wojewódzkim dla 100 osób. Wykłady 
przeprowadzili wybitni specjaliści nt. „Zdrowego stylu życia” - dr hab. n.med. Grażyna Majcher Witczak 
- lek. spec. diabetolog.
2. Turnus „Dbam o zdrowie”
Stowarzyszenie zorganizowało turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla 20 dzieci z miasta Kielce oraz 
3 osób kadry pracującej społecznie (pedagog, trener zajęć, edukator cukrzycowy). Turnus 
zorganizowano nad morzem w Sianożętach w Ośrodku „Neptun” w terminie 01.08.2016 – 13.08.2016. 
Celem zadania było wskazanie dobrych wzorców spędzania czasu wolnego dla dzieci chorych, rekreacji, 
edukacji, integracji w formie zajęć, warsztatów, wycieczek.
3. Turnus rehabilitacyjny 2016
Stowarzyszenie zorganizowało turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjno-rekreacyjny dla 14 osób 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych, zdrowych z województwa świętokrzyskiego. Turnus 
zorganizowano nad morzem w Sianożętach w Ośrodku „Neptun” w miesiącu VIII 2016. Zostały 
przeprowadzone następujące zajęcia: sportowe, świetlicowe, na plaży, integracyjne, edukacyjne, 
turystyczne: wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe.
4. Koszty zapomóg 
Stowarzyszenie udzieliło zapomogi dla 3 rodzin na kwotę 1500,00 zł. Osoby te znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej i zwróciły się z podaniem o udzielenie zapomogi.
5. Europejskie Centrum Bajki Pacanów 2016
Stowarzyszenie zorganizowało z okazji Dnia Dziecka wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki w 
Pacanowie dla 44 osób. 
6. Szkolenie edukacyjne ”Promocja zdrowia skierowana do dzieci” 
Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenie edukacyjne dla 35 dzieci z miasta Kielce 26.11.2016. Szkolenie 
przeprowadzili lekarz specjalista i dwóch edukatorów społecznych w formie warsztatów, konkursów nt. 
zdrowego odżywiania.
7. Mikołajki  2016
Stowarzyszenie zorganizowało Mikołajki z Wieczerzą Wigilijną dla 41 osób niepełnosprawnych, 
zdrowych oraz 10 opiekunów – wolontariuszy. Mikołajki zostały zorganizowane dnia 03.12.2016 w 
Kielcach w Zespole Szkół Spożywczych. Program artystyczny przeprowadził zespół „Patigo” w formie 
zabaw i konkursów. Wszystkie osoby niepełnosprawne dostały paczki mikołajkowe. Impreza została 
zakończona wspólną wieczerzą wigilijną.
8.    Szkolenie edukacyjne "Samokontrola cukrzycy" - zostało zorganizowane dla 25 rodziców dzieci 
chorych dnia 25.06.2016 roku w Kielcach w Zespole Szkół Spożywczych.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie nie prowadzi takiej działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Zdrowy styl życia a 
cukrzyca - szkolenie 
Stowarzyszenie 
zorganizowało 
szkolenie edukacyjne z 
promocji zdrowia dla 62 
osób. Szkolenie to 
odbywało się w Białce 
Tatrzańskiej w Ośrodku 
„U Chramca” w 
terminie 25.05.2016 – 
29.05.2016. Szkolenia 
były prowadzone przez 
kadrę specjalistyczną 
(lekarz, edukator 
cukrzycowy, trener 
zajęć z aktywności 
fizycznej). Celem 
projektu było 
wdrożenie zasad i 
nawyków 
prawidłowego żywienia 
i form uprawiania 
aktywności fizycznej w 
codziennym życiu osób 
zdrowych i chorych na 
cukrzycę.

86.90.E

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Mikołajki 2016 - 
Impreza integracyjna 
Stowarzyszenie 
zorganizowało 
Mikołajki z Wieczerzą 
Wigilijną dla 41 osób 
niepełnosprawnych, 
zdrowych oraz 10 
opiekunów – 
wolontariuszy. 
Mikołajki zostały 
zorganizowane dnia 
03.12.2016 w Kielcach 
w Zespole Szkół 
Spożywczych. Program 
artystyczny 
przeprowadził zespół 
„Patigo” w formie 
zabaw i konkursów 
(bieg z taczką celem 
przenoszenia jak 
największej ilości 
klocków, rzut workiem 
Mikołaja z prezentami 
do komina, zabawa z 
chustą, konkurs 
śpiewania i tańczenia, 
zabawa z Myszką Miki ). 
Wszystkie osoby 
niepełnosprawne 
dostały paczki 
mikołajkowe. Impreza 
została zakończona 
wspólną wieczerzą 
wigilijną.

94.99.Z
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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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Turnus „Dbam o 
zdrowie” 
Stowarzyszenie 
zorganizowało turnus 
rehabilitacyjno-
wypoczynkowy dla 20 
dzieci z miasta Kielce 
oraz 3 osób kadry 
pracującej społecznie 
(pedagog, trener zajęć, 
edukator cukrzycowy). 
Turnus zorganizowano 
nad morzem w 
Sianożętach w Ośrodku 
„Neptun” w terminie 
01.08.2016 – 
13.08.2016. Celem 
zadania było wskazanie 
dobrych wzorców 
spędzania czasu 
wolnego dla dzieci 
chorych, rekreacji, 
edukacji, integracji w 
formie zajęć, 
warsztatów, wycieczek. 
Rezultatem turnusu 
było skorzystanie 20 
dzieci przewlekle 
chorych i 
niepełnosprawnych ze 
szkolenia, 
zintegrowanie 
środowiska dzieci 
chorych, które poczuły 
się bezpieczniej i 
zaczęły być bardziej 
otwarte w swoim życiu, 
gdzie pokonały barierę 
lęku, strachu związaną z 
chorobą

79.12.Z
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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 wyników/zysków i strat) 122,744.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57,744.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 65,000.00 zł

0.00 zł

65,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,770.37 zł

0.00 zł

650.00 zł

3,120.37 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 53,973.83 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 65,000.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -61,465.92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 38,380.54 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 53,973.83 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 127,430.86 zł 0.00 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

119,210.12 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8,220.74 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Zdrowy styl życia, a cukrzyca 7,291.00 zł

2 Turnus "Dbam o zdrowie" 8,692.46 zł

3 Turnus osób z województwa 17,772.02 zł

4 Centrum Europejskie Bajki Pacanów 2,864.00 zł

1 Promocja zdrowia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 54,273.83 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

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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.)

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 świadczące usługi 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

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

15.00 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

15.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

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

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

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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 Zdrowy styl życia, a cukrzyca szkolenia, konferencje Gmina Kielce 31,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

0.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Sprawozdanie zatwierdzone Walnym Zebraniem Sprawozdawczym za 2016 rok dnia 24-06-2017 roku

2 Turnus Rehabilitacyjno - 
wypoczynkowy "Dbam o 
zdrowie"

wyjazd zdrowotny Gmina Kielce 20,000.00 zł

3 Mikołajki impreza integracyjna MOPR Kielce 4,000.00 zł

4 Promocja zdrowia 
skierowana do dzieci

konkursy, warsztaty Gmina Kielce 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowskie w Kielcach 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zarząd:
Zofia Łachut

Andrzej Fortuna
Aneta Zielińska
Artur Gołdyś

Data wypełnienia: 24-06-2017

Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-24
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