
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 - nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres sprawozdawczy obejmował od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

Jednostka jest zdolna do kontynuowania i nie zamierza zaprzestać działalności w dającej się przeidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kantnuowania przez niądziałalności.

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 sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342) dla
jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem spółek
kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. 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 rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)).

Zgodnie z zasadą memioriału 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 dotyczą.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody z
działalności statutowej: składki członkowskie, dotacje, darowizny. 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)). Wynik finansowy Organizacji na dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
wyceny.

Rachunek Wyników

1. Przychody - obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także
kwoty należne ze sprzedaży składników majątku, przychody finansowe, dotacje i subwencje.

2 Koszty - to koszty zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem, koszty administracyjne.

3. Na wynik finansowy Organizacji wpływają ponadto - pozostałe przychody i koszty m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków
trwałych skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i zobowiązania, koszty i przychody finansowe wynikające z operacji
finansowych, m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

Bilans
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1. Rzeczowe aktywa trwałe - wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia
lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości. Jednostka nie dokonała odpisów
aktualizacyjnych aktywów anie nie tworzyła rezerw na zobowiązania, których wysokości lub terminu nie są pewne przy ostrożnej wycenie
poszczególnych składników bilansu. Środki trwałe powyżej wartości granicznej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1888) tj. 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, a przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy w/w ustawy,
począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przekazania środka trwałego do użytkowania do końca miesiąca, w którym
następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub
stwierdzono ich niedobór. Składniki majątku o wartości początkowej 100,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł zaliczane są do
środków trwałych nisko-cennych i ujmowane są w pozabilansowej ewidencji ilościowo - wartoścowej. Środki trwałe nisko-cenne umarzane są
w 100 % w miesiącu przekazania do użytkowania.  

2. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych - wykazuje się materiały i towary wyceniane wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży
netto na dzień bilansowy.

3. Należności krótkoterminowe - wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

4. Środki pienięzne - wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych oraz tzw.
środki pieniężne w drodze.

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12
miesięcy od dnia bilansowego.

6. Fundusze własne - wykazuje się kapitały, oraz wysokości wyniku finansowego za wszystkie okresy sprawozdawcze.

7. Wynik finansowy za rok obrotowy - wykazuję się różnicę między przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

8. Inne zobowiązania - wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 m-cy. Zobowiązania te
wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

9. Inne rozliczenia miedzyokresowe - wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości przychodów
dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w raku następnym.

10. Wycena tranzakcji w walutach obcych - wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka,

- średnik kursie dla danej waluty kursie NBP na dzień poprzedzający dzień dokonania danej tranzakcji.

11. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym - polityka rachunkowości nie uległa zmianie.

Data sporządzenia: 2020-05-11

Data zatwierdzenia: 2020-05-11

Jarosław Kiełbasa
Jan Górniak - Prezes 
Roman Dziedzic - Wiceprezes 
Wojciech Badura - Sekretarz

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: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-05-11

Jarosław Kiełbasa

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

Jan Górniak - Prezes 
Roman Dziedzic - Wiceprezes 
Wojciech Badura - Sekretarz

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

2019-01-01 2019-12-31

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 253 893,04 642 317,58

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 54 076,95 20 381,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 199 709,05 621 936,58

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107,04 0,00

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

AKTYWA razem 253 893,04 642 317,58

PASYWA

A. Fundusz własny 117 563,33 561 528,45

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

II. Pozostałe fundusze 47 447,66 115 563,33

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

IV. Zysk (strata) netto 68 115,67 443 965,12

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 329,71 80 789,13

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 596,03 7 101,16

IV. Rozliczenia międzyokresowe 119 733,68 73 687,97

PASYWA razem 253 893,04 642 317,58

Data zatwierdzenia: 2020-05-11

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 nie uwzględnionych 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 organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących organizacją

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Bilansu                             642 317,58 zł

- rzeczowe aktywa trwałe                       0,00 zł

- należności krótkoterminowe       20 381,00 zł   

- inwestycje krótkoterminowe     621 936,58 zł

- rozliczenia międzyokresowe                0,00 zł

Środki trwałe na 31.12.2019 r. wynosiły 0,00 zł. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2019 r. wyniosło 0,00 zł. Środki trwałe nisko-cenne
(tj. poniżej 10 000,00 zł) zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją na dzień 31.12.2019 r.  wyniosły 8 000,01 zł (przyczepa samochodowa).
Warotści niematerialne i prawne na 31.12.2019 r. wyniosły 0,00 zł. W zakresie należności krótkoterminowych wchodzą:

- ID ADVERTISING M. Filipowicz      7 995,00 zł

- US podatek VAT                          12 386,00 zł

W zakresie inwestycji krótkoterminowych wchodzą: 

- środki pieniężne w kasie                 0,00 zł

- środki na rachunku podstawowym   449 639,70 zł

- środki na rachunku pomocniczym 1% 165 574,80 zł

- środki na rachunku VAT                6 722,00 zł

Pasywa Bilansu                642 317,58 zł

- fundusz statutowy            2 000,00 zł

- pozostałe fundusze      115 563,33 zł

- zysk netto                     443 965,12 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 7 101,16 zł

- rozliczenia międzyokresowe  73 687,97 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   4 003,35 zł - zaliczka na podatek PIT 4R  406,00 zł -
rozrachunki z dostawcami  1 905,48 zł - rozrachunki umowa zlecenia, dzieło  128,33 zł - pozostałe rozrachunki  658,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 73 687,97 zł stanowią wpłaty na podopiecznych oraz rozliczenia przychodów przyszłych okresów:

- M. Abramowicz - 2 954,12 zł

- Mai - 44 015,98 zł

- Stec - 957,71 zł
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- Mikulski - 4 778,63 zł

- Matysiak - 18 236,89 zł

- przychody przyszłych okresów - 2 744,64 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

Przychody z działalności statutowej 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego       11 000,00 zł

2. Grant MAXI ZOO                                                            100 000,00 zł

3. Dotaca Starostwo Powiatowe Nowy Sącz                          3 000,00 zł

4. Dotacja Szkolenia                                                               6 000,00 zł

5. Fundacja promocji Badań i Inowacji                                  5 000,00 zł

6. Loteria Fantowa                                                                 8 600,00 zł

7. Zbiórka publiczna                                                            17 981,09 zł

8. Jarmark                                                                            15 890,40 zł 

9. Dotacja rozbudowa Stacji GOPR Polesicach                      3 151,70 zł

10. Dotacja remont Stacji GOPR Klimczok                            3 800,00 zł

11. Darowizna od osób prawnych                                      10 734,04 zł

12. Darowizna od osób fizycznych                                      12 567,72 zł

13. Przychody z podatku od osób fizycznych 1 %            237 628,85 zł

14. Przychody z odpłatnej działalności                            837 520,48 zł

15. Pozostałe przychody                                                      1 369,50 zł

16. Przychody finansowe                                                        141,96 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej 

1. Koszty Województwo Małopolskie             11 000,00 zł

2. Koszty Grant MAXI ZOO                           100 167,12 zł

3. Koszty dotacji Starostwo Powiatowe Nowy Sącz  3 000,00 zł

4. Koszty Fundacji Pracownia Badań i Innowacji       5 000,00 zł

5. Rozlicz. Zbiórki Publicznej                                   17 891,09 zł

6. Koszt remontu Stacji                                             3 800,00 zł

7. Rozbudowa Stacji w Polesicach                            3 151,70 zł

8. Wydatki z tytułu   1 %                                         95 000,84 zł

9. Koszty działalności odpłatnej                           481 773,37 zł

10. Pozostałe koszty                                                 10 335,21 zł
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Koszty administracyjne                                           99 301,29 zł 

- zużycie materiałów i energii - 197,18 zł

- usługi obce - 18 329,16 zł

- wynagrodzenia - 67 056,26 zł

- narzuty na wynagrodzenia - 13 535,73 zł

- pozostałe koszty  - 182,96 zł                                            

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie występują 

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 nie posiadała środków z 1% za rok 2018 r. 

Przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- Środki uzyskana z 1 % na następujące subkonta:

- Grupa Karkonoska GOPR            -  17 728,05 zł

- Grupa Beskidzka GOPR                       - 22 632,30 zł

- Grupa Jurajska GOPR                          -   4 273,30 zł

- Grupa Wałbrzysko - Kłodzka GOPR    - 11 852,70 zł

- Grupa Bieszczadzka GOPR                  -   7 770,50 zł

- Grupa Podhalańska GOPR                   - 35 952,70 zł

- Grupa Krynicka GOPR                          -   2 771,00 zł

- Podopieczny Jerzy Stec                        -      645,40 zł

- Podopieczna Maja Dziedzina               -   7 519,40 zł

- Podkomisja Psy przy GOPR                  -          7,80 zł

- Działalność statutowa GOPR                - 129 484,70 zł

Łącznie :                                                     237 628,85 zł 

Sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
r.

Środki wydatkowana w ramach poszczególnych subkont:

1. Grupa Beskidzka GOPR                            22 632,30 zł

w tym:

- instalacja wodno-kanalizacyjna  - 10 749,41 zł

- zakup materiałów budowlantych - 4 502,89 zł

- remont budynku GOPR            -  7 380,00 zł

2. Grupa Wałbrzysko - Kłodzka  GOPR               2 450,00 zł

w tym:
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- sprzęt ratowniczy    - 2 450,00 zł

3. Grupa Podhalańska GOPR                              35 952,70 zł

w tym:

- dotacja na działalność statutową GOPR zgodnie z umową  - 35 952,70 zł

4. Działalność statutowa Fundacji GOPR             33 965,84 zł

w tym:

- czynsz za lokal    -  10 500,00 zł

- zużycie energii elektrycznej  - 519,05 zł

- wsparcie sprzętowe na rzecz GOPR zgodnie z par. 4 ust. 3 Statutu Fundacji GOPR   -  22 380,99 zł

- materiały promocyjno informacyjne z 1 %    -  565,80 zł

Łączna kwota wydatków z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych - 95 000,84 zł

Pozostała kwota do wydatkowania w następnym roku to: 142 628,01 zł

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 nie wymienione we wcześniejszej części sprawozdania, które mogły by wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
Fundacji.

Data sporządzenia: 2020-05-11

Data zatwierdzenia: 2020-05-11

Jarosław Kiełbasa
Jan Górniak - Prezes 
Roman Dziedzic - Wiceprezes 
Wojciech Badura - Sekretarz

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

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-05-11

Jarosław Kiełbasa

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

Jan Górniak - Prezes 
Roman Dziedzic - Wiceprezes 
Wojciech Badura - Sekretarz

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 719 754,83 1 274 243,78

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 183 954,87 435 353,80

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 522 723,48 837 520,48

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 13 076,48 1 369,50

B. Koszty działalności statutowej 601 085,54 731 119,33

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 118 123,45 249 345,96

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 482 962,09 481 773,37

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

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 118 669,29 543 124,45

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 51 616,53 99 301,29

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 67 052,76 443 823,16

I. Pozostałe przychody operacyjne 29,07 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 1 033,84 141,96

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 68 115,67 443 965,12

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 68 115,67 443 965,12

Data zatwierdzenia: 2020-05-11
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-05

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

2016-03-18

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

Jan Górniak Prezes TAK

Roman Dziedzic Wiceprezes TAK

Wojciech Badura 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

Adam Kukla Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Sus Członek Rady Fundacji TAK

Łukasz Felcenloben Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Kopytek Członek Rady Fundacji TAK

Witold Tomaka Członek Rady Fundacji TAK

Daniel Chojnacki Członek Rady Fundacji TAK

Marta Skórzak Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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 2019 Fundacja GOPR pomogła 6 Podopiecznym - ratownikom GOPR i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. 
Podopieczni otrzymali wsparcie w zakresie leczenia, rehabilitacji, zabiegów, operacji medycznych oraz pomoc socjalną. 
Podopiecznymi Fundacji są osoby, których Fundacja wspiera zgodnie ze swoimi celami statutowymi, w tym, m.in. w zakresie 
pomocy społecznej, materialnej i finansowej  które umożliwiają poprawę warunków życia, zdrowia.   
W minionym 2019 roku prowadziliśmy Loterię fantową, 1 zbiórkę publiczną na rzecz Ratownika GOPR po amputacji kończyny 
oraz Jarmark.  Zebrane finansowe zostały przeznaczone na wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego, prowadzenie działalności 
charytatywnej oraz na cel szczegółowy poszczególnych zbiórek. 
W roku 2019, w ramach pozyskanych środków finansowych dokonano Remontu stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Klimczok oraz  rozbudowano Stację Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polesicach
W roku 2019 Fundacja GOPR wsparła finansowo 4 osobową delegację GOPR w międzynarodowym kongresie ICAR-CISA. 
Fundacja w 2019 r, realizowała ważne wydarzenia we Współpracy i  Partnerstwie z : 
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1. firma Maxi Zoo, w ramach której zostały przekazane środki finansowe na działalność psów ratowniczych GOPR, tj. zakup 
sprzętu, środków i usług wspierających działalność psów ratowniczych GOPR szkolenie i opieka nad psami ratowniczymi GOPR, 
rozbudowa bazy szkoleniowej psów ratowniczych GOPR, działania informacyjno-promocyjne psów ratowniczych GOPR.
2. Spółdzielnia Pracy Muszynianka, przekazane środku finansowe, w ramach których zostały realizowane świadczenia: 5 
warsztatów udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony górskiego środowiska w szkołach i domach dziecka na terenie całej 
polski, bieżące prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji zajęć terenowych w ramach Akademii GOPR, organizacja 
ogólnodostępnych weekendowych kursów i szkoleń, Organizacja Dnia Ratownika Górskiego w Krynicy -Zdroju. 
Wszystkie te wydarzenia były odbyły się pod patronatem MUSZYNIANKI. 
3. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna,  przekazane środki finansowe, w ramach których zostały zrealizowane świadczenia: 
10 warsztatów udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony górskiego środowiska naturalnego w szkołach i domach dziecka, w 
których działa Grupa TAURON, organizacja 2 terenowych warsztatów dla Grupy TAURON z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
orientacji w terenie , ochrony górskiego środowiska, organizacja 2 edycji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po 
rzekach górskich, przeprowadzenia Górskiego placu zabaw dla dzieci „Mały Ratownik- Wielka Energia” w trakcie trwania 
Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Górskiego, prowadzenie szkoleń , warsztatów i prelekcji w ramach Akademii GOPR. Wszystkie 
te wydarzenia odbyły się po patronatem TAURON. 
W ramach współpracy z Tauron, Fundacja GOPR  rozpowszechniała i dystrybuowała kartę ICE, która budziła ogromne 
zainteresowanie w społeczeństwie Celem wsparcia bezpośredniej działalności w terenie związanej z ratowaniem życia i zdrowia 
ludzkiego, Fundacja pozyskała 300 szt. Apteczek jaskiniowych – apteczki indywidualne, przystosowane do użytkowania w 
wodzie, błocie, niskich temperaturach oraz ostro zakończonych fragmentach skalnych. opatrunków, które rozdysponowano do 
poszczególnych Grup Regionalnych GOPR.
4. Mercedes-BENZ Sp. z o.o., przekazanie środków finansowych,  w ramach których zostały zrealizowane świadczenia m.in. 
warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony górskiego środowiska w szkołach i domach dziecka na terenie całej polski, 
bieżące prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji zajęć terenowych w ramach Akademii GOPR, organizacja ogólnodostępnych 
weekendowych kursów i szkoleń, Organizacja Dnia Ratownika Górskiego w Krynicy -Zdroju. Wszystkie te wydarzenia były odbyły 
się pod patronatem Mercedes-BENZ Sp. z o.o.
W ramach prowadzonej współpracy, Fundacja dostała do użytkowania 2 samochody dostawcze, które były wykorzystywane do 
działalności statutowej Fundacji GOPR. 
6. Gmina Krynica – Zdrój/Województwo Małopolskie – wsparcie rzeczowe i finansowe dotyczące organizacji „Dzień Ratownika 
Górskiego” 
Opis zrealizowanych wydarzeń , w ramach działań Fundacji:
1. Przeprowadzenie  warsztatów dotyczące udzielania 1 pomocy oraz ochrony górskiego środowiska naturalnego w szkołach 
oraz domach dziecka na terenie całej polski. Fundacja GOPR przeprowadziła zajęcia dotyczące zasad udzielania pierwszej 
pomocy oraz przygotowania do wyjścia w góry. Rozmawiano czy jest ratownictwo górskie oraz jak należy wzywać pomocy, gdy 
coś złego wydarzy się podczas górskich wędrówek. Wszystkie spotkania cieszyły młodego społeczeństwa cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, rozmawiano m.in. o poznawaniu wszystkich etapów takiej pomocy czyli: bezpieczeństwo, wołanie o pomoc, 
sprawdzanie przytomności i oddechu, wzywanie pomocy – służby ratownicze, pozycja boczna ustalona (bezpieczna), wdechy 
ratownicze, uciski klatki piersiowej(masaż serca). Ważnym aspektem spotkań, była również edukacja ekologiczna, która 
zaszczepiła szacunek dla przyrody oraz pozwoliła wykształcić wśród uczniów wrażliwego, odpowiedzialnego człowieka.
2. Organizacja III edycji OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA RATOWNIKA GÓRSKIEGO W KRYNICY-ZDRÓJ - działania na rzecz rozwoju 
bezpieczeństwa na rzekach górskich. Termin realizacji: w dniach 3-4 sierpnia. Ilość osób uczestniczących : ok. 15 000 os. Były to 
dwa dni wypełnione górskimi atrakcjami, pokazami, konkursami, a przede wszystkim ogromną dawką wiedzy! Prawdziwy 
festiwal bezpieczeństwa w górach i górskich aktywności.
3. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji , zajęć terenowych w ramach Akademii GOPR( prezentacja sprzętu oraz 
podstawowych zasad zachowania się w rwącym nurcie rzeki) I. Na zaproszenie organizatorów Virtuti Militari Bieg Honoru, nasi 
instruktorzy z Akademii GOPR przy Wieża widokowa Krynica Zdrój prowadzili pokazy i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. 
II. Heron Challenge na Pogórzu Rożnowskim - ratownicy z Grupa Krynicka GOPR, działając pod egidą Fundacji GOPR prowadzili 
zajęcia dotyczące podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w terenie górskim oraz przypomnienie 
zasad udzielania pierwszej pomocy. III. Fundacja GOPR wraz z Grupa Podhalańska GOPR i Grupa Krynicka GOPR uczestniczyła w I 
Festiwalu Podpłomyka w Gdowie. Oprócz ścianki wspinaczkowej i warsztatów z pierwszej pomocy, obecni na pikniku mogli 
zobaczyć pokazy ratownictwa wysokościowego.
4. Organizacja ogólnodostępnych weekendowych kursów i szkoleń. Odbyły się XXV Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie 
Górskim. W zawodach brały udział najlepsze zespoły ratownicze z Polski oraz z zagranicy, wykorzystujące w swojej pracy 
techniki linowe. Było to bardzo widowiskowe wydarzenie realizowane w malowniczej scenerii Gór Stołowych. Odbył się  10. 
Tauron Festiwal Biegowy zagości również Akademia GOPR , w ramach wydarzenia było dostępne stanowisko Fundacji GOPR, 
gdzie instruktorzy naszej Akademii GOPR udzielali porad dot. bezpieczeństwa w górach, bezpieczeństwa biegaczy, autopomocy i 
pierwszej
pomocy.
5. Bieżące prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji w ramach Akademii GOPR. Przeprowadzono zajęcia na Deptaku Głównym 
w Krynicy- Zdrój – warsztaty i pokazy z przygotowania do wyjścia w góry oraz udzielania pierwszej pomocy w warunkach 
górskich. Prowadzono zajęcia prewencyjno- edukacyjne podczas Międzynarodowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w 
Nowym Sączu. Prowadzono zajęcia w ogrodach Pałacu Belwederskiego podczas pikniku „Bezpieczne Wakacje z Parą 
Prezydencką”. Fundacja prowadziła zajęcia podczas Festiwalu Biegowego, w ramach którego edukowana na temat radzenia 
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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 2019 sfinansowała leczenie  i szkolenie psów ratowniczych 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

15000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

sobie z odwodnieniem lub przegrzaniem organizmu , kontuzjami podczas treningu itp. Fundacja prowadziła prelekcje podczas 
PTAK EXPO WARSAW na temat bezpieczeństwa w górach.

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

Wsparcie grup ratownictwa GOPR z rejonu całej 
Polski w remoncie budynków i lokali strażnic 
GOPR w zakresie remontu instalacji wodno-
kanalizacyjnej, zakupu materiałów niezbędnych 
do remontu, czy sfinansowania remontu dla 
grupy Beskidzkiej GOPR. Wsparcie w zakresie 
zakupu sprzętu ratowniczego m.in. dla grupy 
Wałbrzysko - Kłodzkiej. Wsparcie działalności 
statutowej grupy Podhalańskiej GOPR zgodnie z 
umową w zakresie działań ratownictwa 
górskiego. Organizowanie oraz prowadzenie akcji 
społecznych oraz edukacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa przebywania i poruszania się w 
terenie górskim oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej prowadzonej w ramach 
poszczególnych grup GOPR.

94.99.Z 83 415,99 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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym 
za pośrednictwem strony internetowej oraz 
mediów społecznościowych. 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. W ramach 
działalności informacyjnej  oraz promocyjnej 
poniesiono wydatki w ramach 1 % związane z 
utrzymaniem biura Fundacji GOPR i promocją.

94.99.Z 5 509,55 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

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 mają możliwość indywidualnej 
konsultacji w zakresie działalności górskiej czy 
też zasad udzielania I pomocy. Koszty to 
utrzymania biura Fundacji do organizacji 
spotkań.

94.99.Z 5 509,50 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) 1 274 385,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 435 353,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 837 520,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 141,96 zł

e) pozostałe przychody 1 369,50 zł

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, pokazy i szkolenia specjalistyczne 
dotyczące umiejętności bezpiecznego 
poruszania się w terenie górskim latem i 
zimą. Prowadzone były również szkolenia w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej szkolenia 
ogólnoratownicze, oraz szkolenia dotyczące 
bezpiecznego poruszania się w środowisku 
rzek górskich. Fundacja organizowała pikniki 
pod patronatem Pary Prezydenckiej, 
TAURON, KGHM.

94.99.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 237 628,85 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14 000,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57 173,25 zł

2.4. Z innych źródeł 965 583,64 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 94 435,04 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 Remont Stacji GOPR Grupa Beskidzka 22 632,30 zł

2 Zakup sprzętu ratowniczego dla Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej GOPR 2 450,00 zł

3 Dofinansowanie działalności statutowej GOPR Grupa Padhalańska - zgodnie z umową 35 952,70 zł

4 Działalność statutowa Fundacji GOPR pokrycie kosztów najmu lokalu, zużycia energii elektrycznej, 
zakup i przekazanie sprzętu ratowniczego dla poszczególnych GRUP GOPR,

33 400,04 zł

1 Grup Beskidzka GOPR 22 632,30 zł

2 Grupa Podhalańska GOPR 35 952,70 zł

3 Grupa Wałbrzysko - Kłodzka GOPR 2 450,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

14 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

12 567,72 zł

10 734,04 zł

33 871,49 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 186 007,84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 355 747,11 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: 830 420,62 zł 94 435,04 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

249 345,96 zł 83 415,99 zł

481 773,37 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

99 301,29 zł

0,00 zł 0,00 zł

11 019,05 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 565,80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

565,80 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)

1,50 etatów

41 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

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

1 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)

55 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

55 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 128 420,32 zł

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

128 420,32 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)

2 000,00 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)  

3 773,91 zł

0 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)

14 osób

w 
tym:

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

14 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

67 056,26 zł

63 856,26 zł

- nagrody

- premie

750,00 zł

2 450,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 61 364,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 61 364,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 67 056,26 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

2 000,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 Prowadzenie akcji edukacyjnej 
w zakresie bezpieczeństwa 
przebywania i poruszania się 
terenie górskim.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

11 000,00 zł

2 Dzień Ratownika Górskiego Podnoszenie świadomości w 
dziedzinie bezpieczeństwa 
górskiego oraz udzielania I 
pomocy przedmedycznej.

Starostwo Powiatowe Nowy Sącz 3 000,00 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

0,00 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

Jan Górniak - Prezes
Roman Dziedzic - Wiceprezes
Wojciech Badura - Sekretarz

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

2020-10-05
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