
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina STARY SĄCZ

Powiat NOWOSĄDECKI

Ulica S. BATOREGO Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość STARY SĄCZ Kod pocztowy 33-340 Poczta STARY SĄCZ Nr telefonu 514785462

Nr faksu E-mail 
bedziedobrze2012@wp.pl

Strona www www.bedziedobrze.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-10-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12265915000000 6. Numer KRS 0000429493

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

Anna Pych Prezes Zarządu TAK

Marcin Kukla Wiceprezes TAK

Paulina Rolka Członek Zarzadu TAK

Jakub Pych Członek Zarządu TAK

Tomasz Strachanowski Członek Zarządu TAK

Kamil Grocholewski Członek Zarządu TAK

Jarosław Pyrdoł Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Nobilec Przewodniczaca Rady TAK

Robert Jeliński Członek Rady TAK

Kamil Polakiewicz Członek Rady TAK

FUNDACJA "BĘDZIE DOBRZE"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

500

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, 
niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, 
pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
2.Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób 
niepełnosprawnych.
3.Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle 
chorymi i niepełnosprawnymi.
4.Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
5.Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności 
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, 
niepełnosprawnych oraz osób starszych.
6.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
7.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób.
8.Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
9.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
10.Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz 
rozwoju ich talentów.
11.Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
12.Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
13.Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
14.Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i 
przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
15.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
16.Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
17.Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
18.Działalność charytatywna.
19.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
20.Ochrona i promocja zdrowia.
21.Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
22.Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
23.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji.
24. Organizowanie konkursów młodych talentów dla zdolnej i aktywnej młodzieży
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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działalność charytatywnej 1.Koncert charytatywne, 
eventy mające na celu 
zapewnienie pomocy 
potrzebującym. Na 
koncerty zapraszane są 
zespoły taneczne i 
instrumentalno-wokalne. 
Koncerty te nie tylko 
promują zdolną młodzież, 
jednocześnie pomagamy 
innym, integrujemy 
wolontariuszy.
2. Akcja charytatywna -
Pomagam z miłości. Jest to 
akcja walentynkowa. 14 
lutego wolontariusze 
wyruszają z koszami 
pełnymi własnorecznie 
wykonanych róż i spacerują 
ulicami wybranych miast 
wręczając zakochanym 
kwiaty i serca z pierników.
3. Akcja - Złotówka dla 
zdrówka polega na zbiórce 
pieniedzy dla 
podopiecznych Fundacji w 
szkołach gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i 
uczelniach wyższych. Akcja 
ma na celu rozpowszechnić 
ideę wolontariatu i nakłonić 
młodych ludzi do dzielenia 
się z innymi
4. Starosądeckie zawody w 
podnoszeniu sztangi leżąc 
mają na celu nie tylko 
promocję zdrowia, 
zdrowego stylu życia i 
dobrej rywalizacji ale także 
pomoc potrzebujacym
5. Szkolenia i wyjazdy 
integracyjne dla 
wolontariuszy realizowane 
kilka razy do roku. 
Prowadzimy akcje 
promujace wolontariat
6. Dzień wolontariatu
7. Włączanie się w akcje 
pomocowe organizowane 
przez inne organizacje w 
ramach współpracy, Dzień 
Dziecka, Dzień seniora
8. Współpraca z 
Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku i Starosądeckim 
Uniwersytetem Dziecięcym
9. Jesienny koncert 
charytatywny Fundacji- I TY 
możesz pomóc. Jest to duża 
inicjatywa skupiajaca cały 
wolontariat Fundacji
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działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Bardzo ważna dla nas 
kwestią jest rozwijający się 
wolontariat, dlatego w tym 
roku bardzo prężnie 
zaczeliśmy działać na 
uczelniach wyższych.
Dla wolontariuszy 
prowadzimy coroczne 
szkolenia z pierwszej 
pomocy, języka migowego, 
bibułkarstwa, szkolenia 
animatora czasu wolnego.
Wolontariusze posiadają 
indeksy i dla najlepiej 
pracujących i szerzących 
ideę wolontariatu dwa razy 
do roku rozdawane są 
nagrody i wyróznienia. 
Najlepsi wolontariusze maja 
okazję także uczestniczyć w 
wyjazdach integracyjnych, 
na których również 
przechodzą szkolenia, które 
potem są dla nich bardzo 
przydatne.
Wolontariusze czynnie 
uczestniczą w akcji wydawki 
żywności i warsztatach 
kulinarnych, które są 
przeprowadzane w ramach 
współpracy z Bankiem 
Żywności w Krakowie. Dwa 
razy w miesiący wydawany 
jest towar w postaci 
suchego prowiantu, paczek 
żywnościowej dla 700 osób 
z tereny gminy Stary Sącz. 
Wolontariusze poświęcają 
swój cenny czas, aby 
pakować żywność ludziom i 
układać ją podczas 
wyładunku z tira. Podczas 
warsztatów kulinarnych 
młodzież także uczestniczy 
w wykładach i pomaga 
podopiecznym w 
przygotowywaniu posiłków.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 44,958.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44,958.78 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 44,958.78 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6,427.04 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

24,188.89 zł

0.00 zł

0.00 zł

6,068.28 zł

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

30,257.17 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 30,257.17 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

14,701.61 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

1 Prowadzenie koncertu charytatywnego - I TY możesz pomóc, listopad 2016 1,230.00 zł

2 Organizacja zlotu charytatywnego cars tuning w tym: prowadzenie zlotu, scena i nagłosnienie w 
dniach 24-25.06.2017 w Gródku n/Dunajcem, dowóz zespołów występujących, wynagrodzenie dla 
zespołów występujących, nocleg, posiłek dla wolontariuszy, autokar - dowóz zespołów na koncert, 
nagrody, dyplomy, ubezpieczenia.

4,232.19 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

20.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Pych 5.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-28
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