
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65 34-500
ZAKOPANE ZAKOPANE MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

 Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2018 do 31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności.

 

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Bilans oraz Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowosci (DZ. U. z 2017r. poz. 2342)
dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem
spółek kapityałowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342)

Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (nie ma
przeznaczenia art.45 ust.3 ustawy o rachunkowosci [Dz. U. z 2016 r. poz. 1047]) Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach
wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami. Natomiast zgodnie z zasadą istotności jednostka ujmuje koszty
występujące na przełomie okresu do okresu sprawozdawczego w przeważającej części, której dotyczy.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody z
działalności statutowej: dotaje, darowizny, dodatni wynik z ubiegłych lat. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty działalności statutowej i
administracyjnej. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole IV, V.

Dodatni wynik finansowy Fundacja GOPR przeznacza na pokrycie działalności statutowej jak również na realizację celów, dla których
zobowiązana jest statutem.

Księgi rachunkowe Organizacji nie podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta (nie ma przeznaczenia art. 64 ust 1 ustawy o
rachunkowości [Dz. U. z 2016 r. poz. 1047])

Na wynik finansowy składają się:

- wynik finansowy na działalności statutowej,

- wynik finansowy na całokształcie działalności,

- wynik finansowy ogółem.

Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę miedzy przychodami z działalności statutowej z uwzględnieniem dotacji, innych
zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami realizacji zadań statutowych.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na działalności statutowej, a kosztami
administracyjnymi.

Wynik finansowy ogółem stanowy różnicę między wynikiem finansowym brutto na całokształcie działalności, a wynikiem operacji
nadzwyczajnych.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Jarosław Kiełbasa
Marcin Kądziołka - Prezes Zarządu Fundacji GOPR 
Wojciech Szewczyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji GOPR 
Ryszard Jędrecki - Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-27

Jarosław Kiełbasa

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marcin Kądziołka - Prezes Zarządu Fundacji GOPR
Wojciech Szewczyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji GOPR
Ryszard Jędrecki -  Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
34-500 ZAKOPANE
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65 
0000607021

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 187 848,88 253 893,04

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 65 964,90 54 076,95

III. Inwestycje krótkoterminowe 121 830,97 199 709,05

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53,01 107,04

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 187 848,88 253 893,04

PASYWA

A. Fundusz własny 49 447,66 117 563,33

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 311,31 47 447,66

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 47 136,35 68 115,67

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 401,22 136 329,71

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 388,01 16 596,03

IV. Rozliczenia międzyokresowe 126 013,21 119 733,68

PASYWA razem 187 848,88 253 893,04

Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-27

Jarosław Kiełbasa

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marcin Kądziołka - Prezes Zarządu Fundacji GOPR
Wojciech Szewczyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji GOPR
Ryszard Jędrecki -  Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
34-500 ZAKOPANE
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65 
0000607021

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 194 711,05 719 754,83

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 56 239,94 183 954,87

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 138 471,11 522 723,48

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 13 076,48

B. Koszty działalności statutowej 147 820,16 601 085,54

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 9 340,00 118 123,45

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 138 480,16 482 962,09

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 46 890,89 118 669,29

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 51 616,53

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 46 890,89 67 052,76

I. Pozostałe przychody operacyjne 5,63 29,07

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,52 0,00

K. Przychody finansowe 240,35 1 033,84

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 47 136,35 68 115,67

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 47 136,35 68 115,67

Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

 

Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organom administracyjnych, zarządzających i nadzorujących organizacją.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Bilansu 253 893,04zł
- rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł
- należności krótkoterminowe   54 076,95 zł
- inwestycje krótkoterminowe 199 709,05 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       107,04zł

Środki trwałe na 31.12.2018 r. stanowią składnik majątku Fundacji o wartość: nie występują

Umorzenie w/w środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 57 542,85 zł

Środki trwałe nisko-cenne (tj. poniżej 10 000,00 zł) na dzień 31.12.2018 r.: 8 000,01 zł

Należności długoterminowe: nie występują

Inwestycje długoterminowe: nie występują

Wartości niematerialne i prawne: nie występują

Zapasy: nie występują

Należności krótkoterminowe:

- należności od jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy: 54 076,95 zł

Iwestycje krótkoterminowe:

- środki pieniężne w kasie: nie występują

- rachunek bankowy: 199 709,05 zł

Środki pieniężne w kasie są zgodne z protokołem przeprowadzonej inwentaryzacji kasy na 31.12.2018 r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym zgodne są z potwierdzeniem salda na dzień 31.12.2018 r.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: nie występują

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 107,04 zł

Pasywa Bilansu 253 893,04 zł
- fundusz statutowy   2 000,00 zł
- pozostałe fundusze 47 447,66 zł
- zysk netto 68 115,67 zł
- zobowiązania krótkoterminowe   16 596,03 zł

        Druk: NIW-CRSO



- rozliczenia międzyokresowe 119 733,68 zł

Zobowiązania długoterminowe: nie występują

Rezerwy na zobowiązania: nie występują

Zobowiązania krótkoterminowe:

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 4 851,94 zł

- zaliczka na podatek PIT4R: 7,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT: 10 112,00 zł

- rozrachunki z dostawcami niedopłata: 53,01 zł

- rozrachunki umowy zlecenia, dzieło: 84,85 zł

- rozrachunki z podopiecznymi: 986,37 zł

- pozostałe rozrachunki: 500,86 zł

Rozliczenia międzyokresowe:

- wpłaty na podopiecznych: 116 543,49 zł

- przychody przyszłych okresów: 3 190,19 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Źródła przychodów:

Wartość za rok 2018

- darowizny od osób prawnych - 31 320,57 zł

- darowizny od osób fizycznych - 2 980,79 zł

- granty- 100 148,93 zł

- dotacje - 20 706,07 zł

- loterie fantowe - 13 360,00 zł

- zbiórki publiczne - 11 666,97 zł

- przychody z odpłatnej działaności - 522 723,48 zł

- pozostałe przychody - 16 877,09 zł

- przychody finansowe - 1 033,84 zł

SUMA: 720 817,74 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

Wartość za rok 2018

- koszty granty - 100 660,51 zł

- koszty dotacji - 9 065,04 zł

- koszty odpłatnej działaności statutowej - 483 962,09 zł
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- koszty nieodpłatnej działaności statutowej - 7 397,90 zł

- koszty administracyjne - 51 616,53 zł

SUMA: 652 702,07 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie występuje.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja w roku sprawozdawczym nie uzyskała przychodów z 1%.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie wystąpiły żadne zdarzenia niewymienione we wcześniejszej części sprawozdania, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
fundacji.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Jarosław Kiełbasa
Marcin Kądziołka - Prezes Zarządu Fundacji GOPR 
Wojciech Szewczyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji GOPR 
Ryszard Jędrecki - Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZAKOPANE

Powiat TATRZAŃSKI

Ulica UL. JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 65 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKOPANE Kod pocztowy 34-500 Poczta ZAKOPANE Nr telefonu 501650267

Nr faksu 18 2061550 E-mail fundacja@gopr.pl Strona www fundacja.gopr.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36399936000000 6. Numer KRS 0000607021

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

Kądziołka Marcin Prezes Zarządu Fundacji 
GOPR

TAK

Szewczyk Wojciech Wiceprezes Zarządu 
Fundacji GOPR

TAK

Jędrecki Ryszard Sekretarz Zarządu 
Fundacji GOPR

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie 
użytecznych, takich jak: 
1)wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
2)wspieranie rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego 
ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
3)wspieranie napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków 
trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego,
4)wspieranie działalności szkoleniowej ratowników Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
5)wspieranie uczestnictwa Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz 
poza jego granicami,
6)wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie 
poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań 
realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
7)wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego 
oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej 
przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
8)wspieranie działalności wydawniczej realizowanej przez Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
9)wspieranie w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej, 
umożliwiającej poprawę warunków życia ratowników GOPR oraz 
owdowiałych małżonków ratowników GOPR, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych 
nadzwyczajnych zdarzeń,
10)wspieranie materiale oraz udzielanie różnorodnych form opieki 
społecznej dla emerytów, rencistów i innych ratowników GOPR nie 
wykonujących czynności ratownika górskiego, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej,
11)wspieranie materialne oraz edukacyjne na rzecz dzieci zmarłych lub 
zaginionych ratowników GOPR,
12)udzielanie pomocy dzieciom ratowników GOPR szczególnie 
uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
13)budowanie świadomości społecznej, jak również rozwój edukacji w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach oraz na 
zorganizowanych terenach narciarskich, także przez pomoc stypendialną 
dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
14)wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem 
realizowanym przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
15)promowanie ochrony środowiska górskiego,
16)prowadzenie działalności charytatywnej.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Gac Tomasz Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK

Muszka Andrzej Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK

Tyszecka Katarzyna Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK

Tim Krzysztof Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK

Gruza Zygmunt Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK

Krupa Piotr Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK

Baranowski Andrzej Członek Rady Fundacji 
GOPR

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w zakresie 
uzupełnienia istniejącego, doposażenia brakującego lub modernizacji 
wyeksploatowanego sprzętu, wyposażenia oraz środków trwałych  
używanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
2)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego celem naprawy, 
modernizacji lub rozwoju infrastruktury użytkowanej przez Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
3)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w odniesieniu do 
procesu szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, w Polsce oraz poza granicami kraju,
4)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego działalności 
prewencyjnej oraz edukacyjnej,  mającej na celu budowanie świadomości 
społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska 
naturalnego w górach,
5)udzielanie wsparcia finansowego dotyczącego badań naukowych oraz 
rozwoju technologicznego umożliwiającego poszukiwanie oraz wdrażanie 
rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych 
przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
6)udzielanie wsparcia finansowego celem uczestnictwa Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w działalności krajowych i 
międzynarodowych organizacji ratowniczych,
7)udzielanie wsparcia finansowego dla przedsięwzięć mających na celu 
ochronę zdrowia ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego,
8)udzielanie wsparcia finansowego dla pozostałych działań służących 
ochronie życia i zdrowa ludzkiego w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich,
9)udzielanie wsparcia finansowego na rzecz działalności wydawniczej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
10)udzielanie pomocy rzeczowej lub wsparcia finansowego w formie 
między innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, stypendiów, 
dofinansowania zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów 
rehabilitacyjnych, dofinansowywania kosztów leczenia, pobytu w 
sanatorium lub domu opieki społecznej osobom wymienionym w § 4 ust. 
1 pkt. 9-10,
11)udzielanie wsparcia finansowego w odniesieniu do przedsięwzięć 
edukacyjnych skierowanych dla dzieci zmarłych lub zaginionych 
ratowników GOPR, jak również dla dzieci ratowników GOPR 
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt.12,
12)udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw 
służących rozwojowi opieki społecznej dla ratowników górskich i ich 
rodzin oraz wpływających na rozwój ratownictwa górskiego,
13)wsparcie działań promujących ochronę środowiska górskiego,
14)prowadzenie działalności charytatywnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2018  Fundacja GOPR pomogła 5 Podopiecznym - ratownikom GOPR i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. 
Podopieczni otrzymali wsparcie w zakresie leczenia, rehabilitacji, zabiegów, operacji medycznych oraz pomoc socjalną. 
Równolegle w związku z wysokim poziomem wypadków górskich, w ponad 30 miejscowościach prowadzono warsztaty i 
szkolenia profilaktyczne w których udział wzięło łącznie około 20 tyś osób. To również wsparcie finansowe udzielone na rozwój 
ratownictwa górskiego, w tym utrzymanie służby śniegowo-lawinowej oraz dofinansowanie zakupu środka transportu dla 
Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR na łączną kwotę 150 000 zł. 
Wśród Podopiecznych Fundacji jest córka Ratownika GOPR, która cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną – leukodystrofię 
monochromatyczną. Choroba przykuła ją do łóżka, stąd wymaga stałego wsparcia w leczeniu, rehabilitacji oraz dostosowaniu 
sprzętu i infrastruktury dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Na jej rzecz organizowano zbiórki publiczne jak również 
wydarzenia profilaktyczne i akcje internetowe. Zebrane środki są na bieżąco wykorzystywane do walki z chorobą. 
W minionym 2018 roku prowadziliśmy również akcję zbiórki na rzecz byłego Naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR zmagającego 
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się z chorobą nowotworową. Niestety przegrał walkę z chorobą. Środki które zgromadzono na jego rzecz, decyzją Zarządu 
Fundacji zostały przeznaczone na wsparcie socjalne wdowy po zmarłym ratowniku jak również z przeznaczeniem na pomoc dla 
potrzebujących ratowników GOPR. 
Z końcem roku nagła choroba jednego z Ratowników Beskidzkich wymusza pilne poszukiwanie środków finansowych. Szeroko 
zakrojona akcja umożliwiła zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację naszego kolegi po udarze. Środki służą na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego i poprawy infrastruktury domowej do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dodatkowym wsparciem była 
przeprowadzona wraz z PZU akcja charytatywna „Podziel się kilometrem” w ramach której zebrano 21 110 zł z przeznaczeniem 
na ww. Podopiecznego. 
Do grona Podopiecznych Fundacji GOPR trafiły dwie kolejne osoby. Wdowa po zmarłym ratowniku GOPR znajdująca się w 
trudnej sytuacji materialnej oraz Ratownik Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR wymagający finansowania operacji stawu 
kolanowego. 
Ważnym wydarzeniem w życiu Fundacji jest przeprowadzenie w Partnerstwie z firmą Maxi Zoo akcji „Podaj Łapę” w ramach 
której na terenie całej Polski w sieci sklepów Maxi Zoo prowadzono sprzedaż bransoletek, z których dochód w całości 
przeznaczony był na działalność psów ratowniczych GOPR. W ten sposób na leczenie, zabezpieczenie sprzętowe, rozwój bazy 
szkoleniowej oraz działalność szkoleniową pozyskano 71 000 zł. 
Dodatkowym wsparciem ukierunkowanym na rzecz psów ratowniczych GOPR było pozyskanie 56 000 zł (z Fundacji TAURON), 
za które dokonano zakupu 7 specjalistycznych przyczepek służących do transportu psów ratowniczych GOPR (jednocześnie 
możliwość transportu 4 psów wraz z osprzętem).
Celem wsparcia bezpośredniej działalności w terenie związanej z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, Fundacja pozyskała 
blisko 115 000 szt. opatrunków, które rozdysponowano do poszczególnych Grup Regionalnych GOPR. 
Ważnym wydarzeniem dla życia Fundacji było pozyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
w głównej mierze uzyskanego w związku z prowadzoną na szeroką skalę działalnością prospołeczną – edukacyjną i 
profilaktyczną pod egidą Akademii GOPR organizowanej przez Fundację. Działalność edukacyjno-profilaktyczna stanowi w 
chwili obecnej główny fundament działalności Fundacji GOPR. 
Na kanwie profilaktyki zbudowano partnerstwo z Tauron Polska Energia, w ramach którego prowadzone są na szeroką skalę 
działania edukacyjne i profilaktyczne. Działalność tą poprzez użyczenie dwóch pojazdów wspiera Mercedes Benz Polska oraz 
firma Salewa za pomocą użyczanie sprzętu stanowiącego warsztat profilaktyczny. 
Flagowym wydarzeniem Fundacji w obszarze profilaktyki letniej był zorganizowany z początkiem sierpnia ogólnopolski otwarty 
„Dzień Ratownika Górskiego”, w ramach którego prowadzono warsztaty bezpiecznych zachowań w górach. Przez 2 dni działały 
stanowiska AKADEMII GOPR, gdzie można było m.in. dowiedzieć się, jak przygotować się do wyjścia w góry i używać aplikacji 
RATUNEK, przećwiczyć udzielanie poszkodowanym pierwszej pomocy w warunkach górskich, poznać metody nawigacji w 
terenie z wykorzystaniem różnych urządzeń, z bliska przyjrzeć się ratownictwu na górskich wodach oraz poznać tajniki 
wspinaczki i eksploracji jaskiń. Łącznie warsztaty obsługiwane przez około 60 ratowników GOPR odwiedziło blisko 15 tyś osób. 
Analogiczne warsztaty zorganizowano podczas pikniku wiosennego w maju 2018 roku w Krakowie.
Szczególnie ważne i cieszące się dużym zainteresowaniem górskie warsztaty profilaktyczne odbyły się w czasie Pikniku 
Olimpijskiego w Warszawie. Skierowane były zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych amatorów górskich wędrówek i 
aktywności. Zbliżonym wydarzeniem była działalność Akademii GOPR w ramach warszawskich targów PTAK EXPO, w trakcie 
których Fundacja prowadziła trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej, warsztaty dot. przygotowania się do wyjścia w góry, 
zagrożeń lawinowych, promowała nowoczesne metody wzywania pomocy oraz ratownictwo partnerskie. 
Fundacja organizowała różnego rodzaju zimową działalność edukacyjną w ramach akcji weekendowych, w tym w Galerii 
Handlowej w Nowym Sączu oraz przy stokach Jaworzyny Krynickiej gdzie w głównej mierze zwracano uwagę na bezpieczeństwo 
poruszania się na stoku narciarskim. Szczególny nacisk kładziono na zgłębienie umiejętności udzielania I pomocy oraz 
posługiwania się aplikacją RATUNEK. 
Dla najmłodszych zorganizowano ponad 15 spotkań i warsztatów Akademii GOPR Junior, prowadzonej w ramach projektu w 
szkołach podstawowych. Podczas prowadzonej profilaktyki główny nacisk kładziono na umiejętność powiadamiania o wypadku, 
prawidłowe udzielanie I pomocy, jak również zasady przygotowania się i poruszania w terenie górskim. By zainteresować 
najmłodszych tematyką ratowniczą, w drugą rocznicę powstania Fundacji przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem 
„Bezpieczni w Górach z GOPR”. Dodatkowo spotkania Fundacji GOPR z młodymi adeptami górskich wycieczek miały miejsce 
podczas Festiwalu Małych Podróżników w Kielcach oraz Pikniku Kolei Małopolskich w Krakowie. W obu przypadkach nauka 
bezpiecznych zachowań odbywała się w oparciu o zabawę i symulację. 
W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego przy współpracy z National Geopgaphic promowano aktywny i 
bezpieczny styl górskich aktywności w urozmaiconym terenie oraz różnorodnych warunkach. W kontekście partnerskiej 
działalności udało się przeprowadzić działania w terenie, które zostały opisane oraz odtworzone w ramach kanałów 
komunikacyjnych jakimi dysponuje Burda Media. 
Dodatkowo celem kształtowania prawidłowych zachowań w górach oraz nabywania wysokich kompetencji, w zakresie 
odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja prowadziła weekendowy kurs skiturowy oraz kurs I pomocy 
przedmedycznej w terenie górskim.
Ponadto w zakresie prowadzonej działalności profilaktycznej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w górach 
rozdystrybuowano w ramach akcji 200 mini apteczek.
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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)

Fundacja GOPR w roku 2018 sfinansowała leczenie jednego psa ratowniczego GOPR.

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

20000

30

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym 
za pośrednictwem strony internetowej oraz 
mediów społecznościowych oraz telefonicznej 
informacji dostępnej na stronie internetowej do 
jednego z członków Zarządu. Działalność 
informacyjna realizowana jest w zakresie 
zagrożeń związanych z działalnością w 
środowisku górskim, w tym zagrożeń 
występujących sezonowo oraz przy 
uwzględnieniu warunków atmosferycznych oraz 
występujących w terenie górskim. W ramach 
działalności profilaktyczno - informacyjnej 
prowadzony jest również kanał komunikacji za 
pośrednictwem Facebooka, dzięki któremu 
społeczeństwo informowane jest o planowanych 
wydarzeniach Fundacji związanych z 
działalnością profilaktyczną.

94,99 Z 0,00 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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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ratownictwo i ochrona ludności

Prowadzenie działalności prewencyjnej, 
mającej na celu podnoszenie świadomości 
społecznej w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska naturalnego. 
Fundacja organizowała w tym zakresie 
warsztaty, prelekcje i szkolenia 
specjalistyczne dot. umiejętności 
bezpiecznego poruszania się w terenie 
górskim latem i zimą. Prowadzone były 
również szkolenia w zakresie udzielania I 
pomocy przedmedycznej, szkolenia 
nawigacyjne, ogólnoratownicze oraz 
dotyczące bezpiecznego poruszania się w 
środowisku rzek górskich .

94,99 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 porządek i bezpieczeństwo 
publiczne

Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych 
oraz edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie 
bezpiecznego przebywania i poruszania się w 
terenie górskim oraz udzielania I pomocy 
przedmedycznej. Działania prowadzone w 
placówkach oświatowych oraz podczas zajęć 
plenerowych mających na celu podniesienie 
świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa 
górskiego. Skierowane zarówno do dzieci, 
młodzieży jak również do amatorów górskich 
wycieczek. Osoby biorące udział w zajęciach / 
warsztatach pobierają mają możliwość 
indywidualnej konsultacji w zakresie działalności 
górskiej czy też zasad udzielania I pomocy.

94,99 Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Wspieranie w trudnych sytuacjach ratowników 
GOPR oraz członków ich rodzin, którzy 
wymagają pomocy również w kontekście 
pomocy prawnej, organizacji i logistyki opieki 
medycznej, Pomocy w kontaktach z placówkami 
zdrowia. W ramach osób którym Fundacja 
udzieliła wsparcie zaliczyć m.in. należy córkę 
Ratownika GOPR cierpiącą na nieuleczalną 
chorobę genetyczną, Ratownika GOPR 
podejmującego walkę z nowotworem, 
Ratownika GOPR po udarze, wymagającego 
intensywnej i stałej rehabilitacji czy też 
ratowników po poważnych urazach kończyn 
które wymagały specjalistycznych zabiegów i 
operacji.

88,99 Z 0,00 zł
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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) 720 817,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 183 954,87 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 522 723,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 033,84 zł

e) pozostałe przychody 13 105,55 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 130 328,33 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 065,04 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

9 065,04 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

Druk: NIW-CRSO 7



2.4. Z innych źródeł

581 424,37 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 65 831,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 39 761,39 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 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 652 702,07 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

118 123,45 zł 0,00 zł

482 962,09 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

51 616,53 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

2 980,79 zł

102 320,57 zł

25 026,97 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

1,00 etatów

39 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

Druk: NIW-CRSO 9



2.1. Organizacja posiada członków

10 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)

95 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

95 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 116 317,69 zł

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

116 317,69 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)

1 416,66 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)  

2 140,71 zł

16 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  OKw 
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

16 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

40 188,54 zł

40 188,54 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 76 129,15 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 76 129,15 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 40 188,54 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

4 500,00 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)

W skład wynagrodzeń zasadniczych wchodzi zatrudnienie 
w wymiarze jednego etatu pracownika obsługującego 
administrację w Biurze Fundacji GOPR oraz 1/2 etatu 
członka Zarządu Fundacji GOPR. 
Ponadto w zakresie umów cywilnoprawnych zatrudniano 
39 osób wykonujących działania w ramach projektów, 
zobowiązań oraz zleceń wynikających z prowadzonej 
działalności pożytku publicznego na rzecz profilaktyki oraz 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa w górach.

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

1 Dzień Ratownika Górskiego Podniesienie bezpieczeństwa w 
regionie Sądecczyzny

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 5 000,00 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

4 270,00 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

Marcin Kądziołka 
Wojciech Szewczyk
Ryszard Jędrecki

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

2019-07-12
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