
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina RZESZÓW

Powiat RZESZÓW

Ulica UL. STANISŁAWA 
JABŁOŃSKIEGO

Nr domu 7 Nr lokalu 7

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-068 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 797555501

Nr faksu E-mail info@prospe.org Strona www www.prospe.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-08-15

2018-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36396125000000 6. Numer KRS 0000607263

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

Maciej Gierula Prezes TAK

Sławomir Wilk 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

Małgorzata Sawicka Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Artur Motyka Członek Rady Fundacji TAK

Jan Hudzicki Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PRO SPE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach 
działalności pożytku publicznego.
 Celami Fundacji Pro Spe są: 
Działalność charytatywna w tym inicjowanie i wspieranie pastoralnych, 
charytatywnych i ogólnie pomocowych działań dla mieszkańców Gruzji i 
Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce. 
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie 
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, 
turystyczna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej inwalidów. 
Dobroczynne fundowanie nagród, stypendiów lub upominków oraz 
udzielanie innego rodzaju pomocy dla osób i instytucji objętych 
działaniem Fundacji. 
Pomoc społeczna i inna działalność pomocowa osobom ubogim i 
przeżywającym inne trudności, samotnym matkom, rodzinom, dzieciom i 
młodzieży , samotnym, bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, osobom 
w sędziwym wieku oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gruzji i 
Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji dziedzictwa kulturowego oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców 
Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce  
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz krzewienie 
wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc Gruzji i Kaukazu oraz innych 
miejsc do których dostarczana jest pomoc
Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców 
Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce 
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców Gruzji 
i Kaukazu oraz innych krajach w tym w Polsce
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
wśród mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w 
Polsce 
Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla 
mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i na rzecz rozwoju sektora 
organizacji pozarządowych
Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Promowanie wielokulturowości i tolerancji;
Działania na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce i poza jej 
granicami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
Prowadzenie poradnictwa i koordynacji własnych projektów. 
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą oraz charytatywną i 
pastoralną. 
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami o zasięgu międzynarodowego działania 
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
Współpracę z misjonarzami Kościoła Katolickiego i wolontariuszami.
Koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami Gruzji i Polski oraz 
innych krajów chcących pomagać na Zakaukaziu lub wymagających 
pomocy charytatywnej czy edukacyjnej.
Organizacja zbiórek, imprez charytatywnych, koncertów, zawodów, 
wystaw, konkursów itp. 
Organizację wyjazdów dla współpracowników, wolontariuszy oraz 
wyjazdów turystycznych dla Polaków do Gruzji jak i Gruzinów do Polski 
oraz szerzenie turystyki do Gruzji wszędzie tam gdzie znajduje ona 
zainteresowanie.
Finansowanie zakupów bądź pozyskiwanie z różnych źródeł sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego oraz transportu niniejszego sprzętu do 
Gruzji i innych krajów wymagających pomocy w tym Polski.
Współpraca z mediami oraz środowiskami: akademickim, szkolnym, 
artystycznym innymi chcącymi pomagać na rzecz Gruzji i działalności 
misyjnej w wielu krajach Świata.
Przyznawanie nagród i stypendiów.
Podnoszenie świadomości ekologicznej w Gruzji i innych krajach świata.
Podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym 
szczegółowo w Krajowym Rejestrze Sądowym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Pro Spe w 2020 r., który był piątym rokiem działalności, prowadziła stałe i czasowe projekty pomocy:
Stałe projekty:
1. Domek Babci – to nazwa świetlicy, która zapewnia wsparcie dla około 60 dzieci z wioski uchodźców Shavszvebi w Gruzji. 
Poprzez zajęcia z ceramiki, muzyki, a także spotkania z psychologiem, dzieci otrzymują pomoc terapeutyczną i mogą spotkać się 
w gronie rówieśników. Świetlica w 2020 roku prowadziła działalność wg. możliwości i zasad podczas pandemii covid 19. 
2. „Lokata Przedszkolaka” to akcja, której celem jest dokarmianie dzieci z przedszkoli prowadzonych przez misjonarzy. Z akcji 
korzysta około 40 dzieci z przedszkola prowadzonego przez  wspólnotę Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Tbilisi 
oraz przedszkola Św. Kamila w Chizabawrze w Gruzji. Podczas pandemii przedszkola funkcjonowały w na zasadach określonych 
przez odpowiednie władze w Gruzji.  Zajęcia odbywały się w zmniejszonej liczbie, posiłki dla dzieci były kontynuowane.
3. W akcji „Podaruj kilometr” po raz piąty wyjechał transport ze sprzętem rehabilitacyjnym dla osób z niepełnosprawnością w 
Gruzji. Poprzez fundację został zebrany sprzęt tj. wózki inwalidzkie, łóżka, materace, balkoniki, kule i laski inwalidzkie, 
pionizatory, od darczyńców z Niemiec, Holandii, Francji i Polski. W październiku został wysłany transport do Ośrodka Ojców 
Kamilianów  w Gruzji, którzy na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Osoby te pochodzą z miast i wsi, gdzie 
bardzo trudno o taki sprzęt. Fundacja nawiązała również współpracę z misjonarzami na Ukrainie. W grudniu w ramach 
współpracy został wysłany pierwszy transport sprzętu dla potrzebujących osób niepełnosprawnych. 
4. „Chleb z masłem dla dzieci z Gruzji” to inicjatywa, którą fundacja kontynuuje i realizuje od początku. Ma ona na celu 
zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin w Gruzji podstawowe wyżywienie. Akcji na miejscu patronuje Zakon Ojców Kamilianów. 

5. „Ciepła zupa dla bezdomnych” to projekt pomocy w dożywianiu 35-45 osób żyjących w skrajnym ubóstwie mieszkających na 
dworcu w Tbilisi.  Pomoc realizowana jest od października do marca. Podczas pandemii pomoc z dworca została przeniesiona 
do budynku Caritasu, gdzie osoby z  wolontariatu, z którymi współpracuje fundacja rozdawały ciepłą zupę.  
6. Kolejnym stałym projektem w Gruzji jest „Pielęgniarska opieka domowa”. Projekt ma na celu zapewnienie opieki medycznej 
osobom chorym, mieszkającym na obrzeżach miasta oraz na wsi i zaopatrzenie ich w lekarstwa, opatrunki i wizytę lekarską.  Na 
miejscu prowadzi Zgromadzenie Córek Św. Kamila. Podczas pandemii pomoc dla osób była kontynuowana. 
8. „Harmonia” to nazwa miejsca dziennego pobytu dla około 36 osób starszych i samotnych z Gruzji, które borykają się z 
wykluczeniem społecznym ze względu na wiek. Podczas projektu są zakupywane niezbędne lekarstwa i żywność. Koordynatorzy 
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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

akcji na miejscu zapewniają również opiekę medyczną.
9. „Witaminy dla dzieci” to pomoc w dożywianiu dzieci z przedszkola prowadzonego przez  Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki. Posiłki otrzymywane są w przedszkolu dla 41 dzieci przez pięć dni  w tygodniu. Podczas pandemii ilość dzieci 
ulegała zmianie, ale rozdawanie posiłków było kontynuowane.
10. „Kuchnia dla ubogich” to akcja, której celem jest zapewnienie posiłków ubogim mieszkańcom Suchumi. Obiady na które 
składają się dwa dania, wydawane są trzy razy w tygodniu przez cały rok dla około 30 osób. Kuchnia funkcjonowała podczas 
pandemii z zachowaniem zasad ostrożności.

Projekty czasowe czyli organizowane tylko w tym roku z możliwością przedłużenia w zależności od potrzeb osób, do których jest 
kierowana pomoc. 
11. W ramach rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w miejscowości Wale została zakończona część remontu salki oraz 
usprawnienie dojścia i dojazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnością.
12. Zakup samochodu na dowóz osób z niepełnosprawnością do Ośrodka Ojców Kamilianów w Tbilisi oraz samochodu dla Sióstr 
Kamilianek na dojazdy z pomocą medyczną do osób chorych w mniejszych miejscowościach. 
13. Po raz trzeci  wspólnie z Janem Majczakiem odpowiedzialnym za imprezę o nazwie „Międzynarodowy Plener Malarski w 
Łańcucie i Frydmanie” został zorganizowany plener malarski. To akcja mająca na celu podtrzymanie i upowszechnienie tradycji 
dziedzictwa kulturowego oraz wspierania i upowszechniania wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc w Polsce i na świecie.
14. „Pomoc dla szpitala w Łańcucie” – to akcja wynikająca z potrzeby zaistniałej sytuacją związaną z COVID -19. Fundacja 
przekazała kwotę 40 047,24 PLN  na  zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szpitala w Łańcucie. 
15. „Pomoc dla Polaków w Gruzji” – to pomoc skierowana do osób należących do Polonii w Gruzji. Zebrana kwota 61 782,68 
została przekazana na zakup żywności i środków czystości dla potrzebujących rodzin, których przodkowie mieli pochodzenie 
polskie. 
16. Pomoc dla szpitala w Republice Środkowoafrykańskiej – został sfinansowany przewóz środków opatrunków do Republiki 
Środkowej Afryki. 
17. Remont w przedszkolu w Khisabawrze – Przedszkole zostało przekształcone w Centrum Edukacyjno – Lecznicze. Oprócz 
funkcji edukacyjnej w budynku będzie odbywać się  rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. 
18. Pomoc dla Armenii – to projekt wsparcia rodzin uciekających z terenu konfliktu Górnego Karabachu. Zebrana kwota 3000 
eur., została przeznaczona na zakup rzeczy pierwszej potrzeby materace, jedzenie i lekarstwa. 
Ponadto Fundacja Pro Spe nadal używała nieodpłatnie magazynu na przetrzymywanie sprzętu rehabilitacyjnego w Leżajsku i 
Błażowej. Od 2018r. użytkuje od Miasta Rzeszowa lokal na biuro.
W 2020 roku Fundacja zapraszała do współpracy stałych i nowych wolontariuszy pozyskanych przez pocztę pantoflową, ruchy i 
stowarzyszenia, portale społecznościowe. Pozyskanie wolontariuszy zostało w znacznej mierze ograniczone ze względu na 
pandemię. Wolontariusze i pracownicy promowali fundację w Radio Lublin, Radio Rzeszów, Radio Fara, na kanale YouTube, w 
programach TVP Polonia, TVP 1 Studio Raban, a także w TVP Rzeszów. Fundacja zorganizowała wyjazd dla przyjaciół, 
sympatyków, wolontariuszy i darczyńców. Odbyło się spotkanie świąteczne przedstawiające działania fundacji. Fundacja 
kontynuowała współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Ekonomii Społecznej w zakresie doradczym i szkoleniowym dla 
pracowników i wolontariuszy fundacji. 
Na początku 2020 roku, przed pandemią covid-19, fundacja wysłała 5 wolontariuszy na wolontariat zimowy. 
Pracownicy i wolontariusze fundacji w sposób ograniczony promowali działalność na spotkaniach Rzeszowskiego Towarzystwa 
Biznesowego, w spotkaniu online w Boskim Biznesie - Małgorzaty Dąbrowskiej oraz spotkań indywidualnych z 
przedsiębiorstwami.
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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

770

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
poprzez 
-udzielanie dotacji celowej na remont 
pomieszczeń dla jednostek zajmujących się 
spotkaniami społeczności lokalnej 
- udzielanie dotacji celowej na prowadzenie 
spotkań plastycznych, muzycznych, 
wychowawczych w miejscu zamieszkania dla 
dzieci z ubogich terenów Zakaukazia 
- branie udziału w edukacji dzieci i młodzieży i 
uwrażliwianie na pomoc społeczną 
-krzewienie kultury i tradycji polskiej i 
gruzińskiej poprzez spotkania, zajęcia, wystawy i 
plenery malarskie

88.99 Z 24 391,20 zł

2 działalność charytatywnej

W zakresie ochrony i promocji zdrowia fundacja 
prowadziła następujące działania poprzez:
- wspieranie misyjnych placówek pomocy w 
Gruzji, udzielanie darowizn finansowych i 
rzeczowych (wózki inwalidzkie, łóżka 
rehabilitacyjne itp.) 
-finansowanie lekarstw dla osób starszych, 
samotnych mieszkających w miastach i wsiach 
objętych pomocą przez Zgromadzenia Córek Św. 
Kamila i ojców Kamilianów w Gruzji
- sfinansowanie lekarstw dla domu dziennego 
pobytu w Tbilisi 
- wsparcie poprzez darowizny rzeczowe w 
postaci wózków inwalidzkich i chodzików osób z 
niepełnosprawnością na Ukrainie

94.99 Z 286,30 zł

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) 589 272,31 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 573 006,85 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 364,95 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

3

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

W zakresie pomocy społecznej, w tym inna 
działalność pomocowa osobom ubogim i 
przeżywającym inne trudności, samotnym, 
rodzinom, matkom, dzieci i młodzieży, 
bezdomnym chorym, niepełnosprawnym, 
osobom w sędziwym wieku oraz wyrównywanie 
szans dla mieszkańców Gruzji i Kaukazu – 
Fundacja udziela wsparcia finansowego w 
dożywianiu dzieci w szkołach, w przedszkolach, 
świetlicach, w domach osób starszych i w 
placówkach prowadzonych przez misjonarzy, 
chorym w hospicjum Kamiliańskim, samotnym i 
bezdomnym w domach i na dworcu w Tbilisi 
-Fundacja finansowała świetlicę „Domek Babci” 
w której dzieci z wioski uchodźców mają 
zapewnioną opiekę psychologa, organizację 
czasu po lekcjach w ramach dodatkowej 
edukacji i wychodzenia z traum powojennych, 
oraz poczęstunek między zajęciami

88.99 Z 199,60 zł
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24 877,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 14 900,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 548 129,75 zł

2.4. Z innych źródeł 16 265,46 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 24 877,10 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

1 Pomoc społeczna 24 590,80 zł

2 Ochrona zdrowia 286,30 zł

1 Cele statutowe 24 304,20 zł

2 Pomoc dla Polaków w Gruzji 213,10 zł

3 Rehabilitacja niepełnosprawnych 187,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

470 660,81 zł

77 468,94 zł

0,00 zł

0,00 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 108 814,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 465 314,83 zł 24 877,10 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

464 192,47 zł 24 877,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 055,67 zł

0,00 zł

66,69 zł 0,00 zł

4 Hospicjum 70,60 zł

5 Lokata przedszkolaka 37,90 zł

6 Domek Babci 35,60 zł

7 Szpital Łańcut 28,30 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)

2 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)

2,00 etatów

0 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

0 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 56 616,00 zł

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

56 616,00 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)  

4 718,00 zł

40 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)

37 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

30 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

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

56 616,00 zł

56 616,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 56 616,00 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)

Zarząd Fundacji Pro Spe oraz Rada Fundacji nie pobiera 
wynagrodzeń za swoje działania. Wg. Statutu   § 15 pkt 9 - 
Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia 
funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni. W roku 2020 nie było 
zwrotów kosztów lub wynagrodzeń dla członków Rady 
Fundacji.

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)

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)

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) 

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

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

4 718,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Maciej Gierula 
Sławomir Wilk Data wypełnienia sprawozdania

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
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