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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica KASZTANOWA Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-227 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 602681752

Nr faksu E-mail kmoczurad@poczta.onet.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-02-09

2016-06-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12253262700000 6. Numer KRS 0000410254

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

KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ 
MOCZURAD

PREZES ZARZĄDU TAK

TOMASZ KRUPIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JERZY DONIMIRSKI 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)

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W KRAKOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

A) WSZECHSTRONNA POMOC RODZINOM Z DZIECMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
B) DZIAŁANIA DLA PEŁNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ POPRAWY ICH SYTUACJI
W RODZINIE I SPOŁECZENSTWIE
C) PROMOWANIE W SPOŁECZENSTWIE WŁASCIWYCH POSTAW WOBEC 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
D) DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
SPOŁECZENSTWIE
E) DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNO-OPIEKUNCZA
F) PROMOCJA ZDROWIA

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a/prowadzenie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym 
Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie,
 b/otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, 
c/organizowanie kolonii letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, a w szczególności obozów dla 
niepełnosprawnych w Szczyrzycu, d/tworzenie płaszczyzny współpracy , 
wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami 
społecznymi, organizacjami i instytucjami krajowymi, którym bliskie są 
problemy osób niepełnosprawnych,
 e/wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Fundacji, f/współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, 
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, dla realizacji 
celów Fundacji.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ MARIA 
POTWOROWSKI

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MACIEJ KOSZUTSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

STANISŁAW GÓRSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

STANISŁAW JANUSZ 
SZWEYCER

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ANDRZEJ BAEHR CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

TOMASZ ZDZIEBKOWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ADAM JANUSZ 
LESZCZYŃSKI

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Akcja charytatywna „Opłatek Maltański”.
Akcja charytatywna „Opłatek Maltański”  organizowana przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie, przy 
współpracy lokalnych Ośrodków Pomoc Społecznej, Ochotniczych Hufców Pracy, Domów Dziecka w 2019 roku objęła wsparciem 
podopiecznych w 27 miastach i miejscowościach.
Miejscowości w których zrealizowano „Opłatek Maltański” to:
Poznań-seniorzy i Poznań-dzieci, Londyn, Pszczyna, Staniszów, Kombornia, Bydgoszcz, Myślenice, Szczyrzyc, Wadowice, 
Chrzanów, Wieliczka, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Gliwice, Bielsko-Biała, Warszawa, Tarnów, Hucisko, Głogów, Stalowa Wola, 
Jaworzno, Toruń, Olsztyn, Działdowo, Katowice, Nowy Targ.
Spotkania odbyły się tylko i wyłącznie przy pomocy wsparcia finansowego oraz materialnego sponsorów i darczyńców – firm, 
instytucji oraz osób prywatnych, którzy zechcieli wspólnie z organizatorami pomóc ubogim, samotnym i niepełnosprawnym 
osobom.
BENEFICJENCI:
W wigiliach maltańskich wzięło udział 2711 podopiecznych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Ochotniczego Hufca Pracy 
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oraz Domów Dziecka z całej Polski, w tym 1900 osób dorosłych i 811 dzieci.
Opłatek Maltański dodatkowo wsparł także kolację dla osób starszych i samotnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z 
filii nr 6 w Krakowie, przekazując produkty spożywcze dla 20 osób.
Darowizna rzeczowa została w całości przekazana podopiecznym „Opłatka Maltańskiego”. Były to produkty spożywcze 
przekazane od firm sponsorujących oraz pochodzące ze zbiorek żywności, które odbyły się w Katowicach, Rzeszowie, 
Bydgoszczy, Warszawie, Nowym Targu i Krakowie w grudniu 2019 roku. W skład darowizny rzeczowej wchodzą także produkty 
zebrane podczas zbiórek publicznych lub przekazane koordynatorom akcji, a więc odzież, kosmetyki, publikacje dla dzieci, 
zabawki, przybory szkolne, druk zaproszeń i plakatów w niektórych miejscowościach, przygotowanie posiłku wigilijnego przez 
restauracje.
Darowizna finansowa pokryła koszty zakupu produktów do paczek dla podopiecznych z całej Polski, koszt posiłku dla 
podopiecznych, produkcję toreb maltańskich na prezenty dla wszystkich miast, druk zaproszeń i plakatów, zwrot kosztów 
przejazdów dotyczących organizacji Opłatka Maltańskiego i transportu darów.
WOLONTARIAT:
W akcji wzięło udział 300 wolontariuszy z całej Polski. W liczbie tej ujęci są wolontariusze pomagający w organizacji Opłatka 
Maltańskiego, w tym pracownicy MOPS oraz koordynatorzy i wolontariusze działający w strukturach Zakonu Maltańskiego.
W spotkaniach udział wzięli członkowie Zakonu Maltańskiego w Polsce, przedstawiciele lokalnych władz oraz proboszczowie z 
poszczególnych parafii, w których odbyły się Opłatki Maltańskie.
PATRONAT HONOROWY:
Patronat honorowy nad akcją „Opłatek Maltański” objął Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Jerzy Baehr.
Patronat honorowy z ramienia Kościoła w każdym z miast objęli:
J Em. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, JE Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, JE Ks.Bp Tadeusz Lityński, JE ks.Abp Wiktor Skworc, JE 
Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, JE ks.Bp Jan Tyrawa, JE ks. Bp Jan Wątroba, JE ks Abp Józef Kupny, JE ks bp Andrzej Jeż, JE ks Abp 
Adam Szal, JE ks Bp Krzysztof Nitkiewicz, JE ks Bp Grzegorz Kaszak, JE ks Abp Wojciech Ziemba, JE ks Bp Wiesław Śmigiel, JE ks Bp 
Jan Kopiec, JE ks Abp Stanisław Gądecki.
MEDIA:
Akcję wsparły media: TVP info, JP2TV, Radio Kraków, TVP Kraków, Dziennik Polski, Radio EM, TVP Katowice, Radio Warszawa, 
Radio Wnet, Tygodnik „Idziemy”, Stella TV, StaloweMiasto.pl, Stalowka.Net, Tygodnik ziemi chrzanowskiej „Przełom”, 
Chrzanowska telewizja lokalna, Telewizja Powiatowa Myślenice ITV, Podhale24.pl, zibifoto.pl, Tygodnik Podhalański, TVP 
Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio Plus Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Razem z Tobą, , Tarnowska TV, Gazeta „TEMI”, Dziennik Toruński-
Nowości TV Toruń, Interaktywna Telewizja Regionalna Wadowice, Kronika Beskidzka,  Radio Rzeszów, Niedziela Małopolska, Info 
Kęty Kęczanin, Portal Kobieta XL, TVP Lublin, TVP Rzeszów, Wiadomości Pless Pszczyn, radio Rodzina, Radio Via, Portal EKAI, 
Portal terazkrosno.pl, Gość, Strimeo TV, TVP Szczecin, Radio Wnet, Do Rzeczy, Gazeta Polska, TV Republika, TV Master, Głos 
Głogowa, Radio Elka, Plus Radio.
SPONSORZY:
Akcję” Opłatek Maltański wsparło około 300 sponsorów i darczyńców-firmy, osoby prywatne oraz instytucje.

2.  XV Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych –     Szczyrzyc 2019.

     Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu  powstał we współpracy :1/ Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich w Krakowie i Śląskiego Oddziału Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - Pomoc 
Maltańska.
Obóz jest wyjazdem o charakterze terapeutyczno-integracyjnym dla grupy osób z upośledzeniem umysłowym i/lub fizycznym 
oraz wolontariuszy. Obozy w sposób regularny odbywają się od 2005 roku. Panuje na nich znakomita atmosfera i doskonała 
współpraca z  Zakonem Cystersów oraz otwartość mieszkańców Szczyrzyca.. W minionych latach bało w nich udział ponad 500 
osób niepełnosprawnych, a pomocą służyło im ok. 600 wolontariuszy, wśród nich byli lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, 
uczniowie i studenci z całej Polski.
REKRUTACJA:
Podopieczni – osoby niepełnosprawne oraz kadra – wolontariusze, uczestniczyli w obozie bezpłatnie. Podopieczni byli 
rekrutowani spośród osób o niższym statusie materialnym, które ze względów finansowych nie są w stanie opłacić sobie 
turnusów rehabilitacyjnych, ale również z powodu złego stanu zdrowia, nie mogłyby sobie pozwolić na wyjazd wakacyjny. 
Rodziny zgłaszały podopiecznych bezpośrednio do osoby wyznaczonej przez organizatorów, a część zgłoszeń dokonywały 
współpracujące z Zakonem Maltańskim ośrodki pomocy społecznej.

CELE OBOZU:
a. Rozwój zaradności i samodzielności uczestników orz wzmocnienie wiary we własne siły
b. Spokojny wypoczynek umożliwiający pracę nad sobą i rozwój społeczny zarówno uczestników jak i wolontariuszy
c. Wspólna praca nad pokonywaniem barier nie tylko fizycznych., ale zwłaszcza społecznych, zawieranie przyjaźni i walka ze 
stereotypami
d. Realizacja programu ( codzienna Msza Św. zajęcia terapeutyczne o charakterze warsztatowym realizowane codziennie z 
udziałem osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy; zajęcia o charakterze rekreacyjnym; zajęcia o charakterze integracyjnym 
dla wszystkich uczestników wyjazdu).
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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

FORMA OPIEKI:
Każdy z uczestników miał przydzielonego opiekuna, który dbał o niego podczas całego obozu. W razie zaistniałej potrzeby do 
jednego uczestnika było przydzielonych więcej wolontariuszy. Pomoc w piece zapewniał również Szpital Maltański w Szcczyrzycu 
dbając o zdrowie wszystkich uczestników obozu.
ZADANIA WOLONTARIUSZA-OPIEKUNA:
1. Opieka indywidualna nad osobą z niepełnosprawnością
2. Pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego adekwatnie do jej potrzeb i możliwości
3. Uczestnictwo we wszelkich formach zajęć przewidzianych programem wyjazdu
4. Wykonywanie czynności technicznych związanych z utrzymaniem porządku jak i funkcjonowaniem obozu
5. Przestrzeganie regulaminu wyjazdu (ogólny szacunek dla każdego człowieka, cisza nocna, zakaz spożywania używek)
6. Uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej

UCZESTNICY OBOZU:
W obozie uczestniczyło 49 niepełnosprawnych podopiecznych, oraz 49 pełnoletnich i 21 niepełnoletnich wolontariuszy.
Przepracowane godziny wolontariackie  -   12 600 godzin, rozliczone w ramach umów wolontariatu Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich w Krakowie.

PODSUMOWANIR REALIZACJI CELÓW WYJAZDU:
Podstawowym celem wyjazdu jest pomoc niepełnosprawnym oraz rozwój wolontariuszy. W 2019 roku organizowane były 3 
turnusy, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne z Ośrodka Caritas w Borowej Wsi, z DPS Tarnobrzeg Mokrzyszów oraz 
osoby zgłaszające się indywidualnie. Zarówno uczestnicy jak i wolontariusze pozytywnie ocenili wyjazd.
Wszystkie zaplanowane punkty programu zostały zrealizowane. Rzeczywistymi beneficjentami obozu są nie tylko osoby 
niepełnosprawne, ale również wolontariusze. Obóz jest doskonałą platformą wzajemnego poznania i współpracy wolontariuszy 
maltańskich z terenu całej Polski, jak również miejscem kształtowania przyszłych kadr i liderów dzieł Zakonu Maltańskiego.

3. Działalność Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym 
Dzieciom i Ich Rodzinom.
Realizacja projektu „Środowiskowy Model Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego” oraz wspieranie finansowe działalności 
Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.

Podobnie jak w roku ubiegłym również w roku 2019 realizowane były wizyty domowe w ramach środowiskowego modelu 
terapii, który Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom wdraża od kilku lat. Wizytami domowymi objęte były przede wszystkim 
rodziny (100 rodzin) z niemowlętami do 1 roku życia, dla których szczególnie istotne było wsparcie w naturalnym środowisk 
dziecka. W 2019 roku terapia środowiskowa prowadzona była ze środków „The Global Fund for Forgotten People”, która 
dofinansowała projekt pod nazwa : Home therapy for disabled children and training for their families”.

Jak uprzednio wizyty domowe realizowane były przez specjalistów z zespołu w obecności rodziców, którzy włączają się w 
rehabilitację dziecka. Zespoły składały się z 1/ psychologa, którego zadaniem była nauka dobrej komunikacji rodziny z dzieckiem 
i pomocy w codziennych zajęciach w domu i okolicy, 2/ logopedy, pomagającego dostosować warunki do prowadzenia ćwiczeń 
logopedycznych, 3/ pedagoga, pomagającego rodzicom jak czerpać pomysły na twórczą zabawę z dzieckiem wspierającą rozwój 
i samodzielność dziecka, z wykorzystaniem warunków do prowadzenia domowych ćwiczeń logopedycznych i terapii karmienia 
4/ fizjoterapeuty, przekazującego indywidualnie dobrane wskazówki dotyczące opieki i pielęgnacji, mające na celu optymalne 
uaktywnienie dziecka oraz maksymalne ułatwienie opieki rodzicom z zachowaniem zasad dbałości o własne zdrowie. Łącznie 
przeprowadzono 1100 wizyt domowych.

4. Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich z osobami niepełnosprawnymi do Lourdes w 2019 roku.
Jak co roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie udzieliła dużego wsparcia finansowego pielgrzymce Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich z osobami niepełnosprawnymi do Lourdes, gdzie  niepełnosprawni biorą udział w „Dniach 
Osób Niepełnosprawnych” w Lourdes. W pielgrzymce wzięło udział łącznie 138 osób, w tym 35 niepełnosprawnych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

2998

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Akcja charytatywna „Opłatek Maltański”  
organizowana przez Fundację Polskich 
Kawalerów Maltańskich w Krakowie, przy 
współpracy lokalnych Ośrodków Pomoc 
Społecznej, Ochotniczych Hufców Pracy, Domów 
Dziecka w 2019 roku objęła wsparciem 
podopiecznych w 27 miastach i 
miejscowościach. W wigiliach maltańskich 
wzięło udział 2711 podopiecznych Miejskich 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Ochotniczego 
Hufca Pracy oraz Domów Dziecka z całej Polski, 
w tym 1900 osób dorosłych i 811 dzieci.
Opłatek Maltański dodatkowo wsparł także 
kolację dla osób starszych i samotnych z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z filii nr 
6 w Krakowie, przekazując produkty spożywcze 
dla 20 osób.
Darowizna rzeczowa została w całości 
przekazana podopiecznym „Opłatka 
Maltańskiego”. Były to produkty spożywcze 
przekazane od firm sponsorujących oraz 
pochodzące ze zbiorek żywności, które odbyły 
się w Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, 
Warszawie, Nowym Targu i Krakowie w grudniu 
2019 roku. W skład darowizny rzeczowej 
wchodzą także produkty zebrane podczas 
zbiórek publicznych lub przekazane 
koordynatorom akcji, a więc odzież, kosmetyki, 
publikacje dla dzieci, zabawki, przybory szkolne, 
druk zaproszeń i plakatów w niektórych 
miejscowościach, przygotowanie posiłku 
wigilijnego przez restauracje.

88.99.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

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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób 
Niepełnosprawnych w Szczyrzycu  powstał we 
współpracy :1/ Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich w Krakowie i Śląskiego Oddziału 
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w 
Warszawie - Pomoc Maltańska.
Obóz jest wyjazdem o charakterze 
terapeutyczno-integracyjnym dla grupy osób z 
upośledzeniem umysłowym i/lub fizycznym oraz 
wolontariuszy. Obozy w sposób regularny 
odbywają się od 2005 roku. Panuje na nich 
znakomita atmosfera i doskonała współpraca z  
Zakonem Cystersów oraz otwartość 
mieszkańców Szczyrzyca.. W minionych latach 
bało w nich udział ponad 500 osób 
niepełnosprawnych, a pomocą służyło im ok. 600
 wolontariuszy, wśród nich byli lekarze, 
pielęgniarki, pedagodzy, uczniowie i studenci z 
całej Polski.

85.51.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

„Środowiskowy Model Pracy z Rodziną Dziecka 
Niepełnosprawnego”.
w roku 2019 realizowane były wizyty domowe w 
ramach środowiskowego modelu terapii, który 
Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom wdraża 
od kilku lat. Wizytami domowymi objęte były 
przede wszystkim rodziny (100 rodzin) z 
niemowlętami do 1 roku życia, dla których 
szczególnie istotne było wsparcie w naturalnym 
środowisk dziecka. W 2019 roku terapia 
środowiskowa prowadzona była ze środków „The 
Global Fund for Forgotten People”, która 
dofinansowała projekt pod nazwa : Home 
therapy for disabled children and training for 
their families”.

88.10.Z 0,00 zł
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17 030,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 200,00 zł

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) 282 990,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 268 690,79 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 14 300,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 257 760,49 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.Z

Szkolenia  prowadzone  w  ramach  działań  Fundacji  Polskich  Kawalerów  Maltańskich  w  
Krakowie.                                                                                                                                                       
W roku 2019  Fundacja  Polskich  Kawalerów  Maltańskich  w  Krakowie  przeprowadziła   
szkolenie  dla  psychologów, pedagogów i
terapeutów  z  zakresu  terapii  dzieci  z  autyzmem. 
Szkolenie  odbyło  się pod  nazwą  .: "Wideotrening Komunikacji
VIT"

2 82.99.Z

W roku 2019 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich wykonywała działania promujące na 
rzecz sponsorów swojej działalności statutowej w trakcie realizowanych przez siebie 
projektów „Opłatek Maltański”.       Sponsorzy udzielali wsparcia finansowego na organizację 
wydarzenia  jakim  była  organizacja  wieczerzy   wigilijnych  "Opłatek  Maltański"  dla  rodzin  
wielodzietnych,  osób  potrzebujących, samotnych  i niepełnosprawnych. W zamian  za to  
fundacja  umieszczała  informacje  o  sponsorach  oraz informowała o nich w trakcie 
wydarzenia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

8 200,00 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
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

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 2 895,00 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: 282 044,83 zł 2 895,00 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

264 696,02 zł 2 895,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 300,00 zł

50,64 zł

12 988,17 zł

10,00 zł 0,00 zł

1 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

2 895,00 zł

1 działania na rzecz osób niepełnosprawnych - wsparcie działalności Maltańskiego Centrum Pomocy 
Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.

2 895,00 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

48 214,71 zł

158 356,19 zł

36 889,59 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)

14 300,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 994,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 10 000,00 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 10 000,00 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.
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19 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

420 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

420 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 47 240,30 zł

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

47 240,30 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

207,19 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)

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 240,30 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 47 240,30 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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 "Opłatek Maltański w 
Bielsku-Białej"

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

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w 
Bielsku-Białej

8 200,00 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

3 339,80 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

Krzysztof Moczurad 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

2020-07-08
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