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PREZENTACJA ORGANIZACJI PREZENTACJA ORGANIZACJI 



Informacja o OrganizacjiInformacja o Organizacji::
-- Od ponad 15 lat prowadzi ekonomiOd ponad 15 lat prowadzi ekonomięę spospołłecznecznąą w zakresie w zakresie 
dystrybucji sprzdystrybucji sprzęętu ortopedycznego na terenie catu ortopedycznego na terenie całłego kraju,ego kraju,

--przekazuje nieodpprzekazuje nieodpłłatnie sprzatnie sprzęęt dla niepet dla niepełłnosprawnychnosprawnych



prowadzi 2 prowadzi 2 śświetlice terapeutyczne dla wietlice terapeutyczne dla 
dzieci wykluczonych spodzieci wykluczonych społłecznie ecznie 



gromadzi gromadzi śśrodki na stypendia naukowe dla rodki na stypendia naukowe dla 
uzdolnionej muzdolnionej młłodzieodzieŜŜyy

W latach 2002 do 2010 przekazano dla 414 W latach 2002 do 2010 przekazano dla 414 
stypendyststypendystóów kwotw kwotęę 364 010,00 z364 010,00 złł



•• dystrybuuje dystrybuuje ŜŜywnoywnośćść do ludnodo ludnośści ci 
ubogiej powiatu oubogiej powiatu ośświwięęcimskiego cimskiego 

•• Od 2003 do 2009  przekazano Od 2003 do 2009  przekazano 
26 ton26 ton ŜŜywnoywnośści na ci na łąłączncznąą

kwotkwotęę 591 934 z591 934 złł



•• wspiera inicjatywy spowspiera inicjatywy społłeczne oraz biznes eczne oraz biznes 
spospołłecznie odpowiedzialny,ecznie odpowiedzialny,

•• nastawiona rozwnastawiona rozwóój ekonomii spoj ekonomii społłecznej, ecznej, 
w ktw któórej rozwirej rozwiąązywane szywane sąą problemy problemy 
SpoSpołłeczne,eczne,

pozyskane kwoty  na dziapozyskane kwoty  na działłalnoalnośćść statutowstatutowąą

w latach 2000 w latach 2000 –– 20102010
2 205 307,00 2 205 307,00 mlnmln zzłłłłłłłł..



DziaDziałłalnoalnośćść Organizacji zostaOrganizacji zostałła wielokrotnie a wielokrotnie 
nagrodzone licznymi wyrnagrodzone licznymi wyróóŜŜnieniami i  nieniami i  

nagrodami:nagrodami:

•• W 1996 W 1996 rokuroku ,Ministra,Ministra Pracy i Polityki SocjalnejPracy i Polityki Socjalnej
za wybitne osiza wybitne osiąągnignięęcia w dziedzinie Pomocy Spocia w dziedzinie Pomocy Społłecznej, ecznej, 

•• W 1997 rokuW 1997 roku
Kancelarii PrezydentaKancelarii Prezydenta
za realizacjza realizacjęę programu doprogramu doŜŜywiania i racjonalnego ywiania i racjonalnego ŜŜywienia dzieci,ywienia dzieci,

•• W 2001 rokuW 2001 roku
w Konkursie Pro Publico Bonow Konkursie Pro Publico Bono
za dziaza działłalnoalnośćść z zakresu ochrony zdrowia, pomocy spoz zakresu ochrony zdrowia, pomocy społłecznej i ecznej i 
charytatywnej, charytatywnej, 

•• W 2006 rokuW 2006 roku
Burmistrza Gminy BrzeszczeBurmistrza Gminy Brzeszcze
List gratulacyjny za 5 lat efektywnego prowadzenia programu LokaList gratulacyjny za 5 lat efektywnego prowadzenia programu Lokalnego lnego 
Funduszu Stypendialnego "RFunduszu Stypendialnego "Róówne Szanse", wne Szanse", 

•• W 2006 rokuW 2006 roku
MarszaMarszałłka Wojewka Wojewóództwa Madztwa Małłopolskiegoopolskiego
"Kryszta"Kryształły Soli", za cay Soli", za całłoksztaokształłt dziat działłaańń na rzecz mieszkana rzecz mieszkańńccóów Maw Małłopolski opolski 
oraz wkoraz wkłład w budowad w budowęę i rozwi rozwóój maj małłopolskiego spoopolskiego społłeczeeczeńństw obywatelskiego. stw obywatelskiego. 



Nagrody specjalne:Nagrody specjalne:

•• W 1997 rokuW 1997 roku
Ministra Pracy i Polityki SocjalnejMinistra Pracy i Polityki Socjalnej
za dotychczasowza dotychczasowąą dziadziałłalnoalnośćść, wysoki poziom fachowo, wysoki poziom fachowośści oraz ci oraz 
zaangazaangaŜŜowanie owanie ww realizacjrealizacjęę zadazadańń pomocy spopomocy społłecznej, ecznej, 

•• W 1998 rokuW 1998 roku
Wojewody Katowickiego Wojewody Katowickiego 
za wybitne osiza wybitne osiąągnignięęcia w dziedzinie Pomocy Spocia w dziedzinie Pomocy Społłecznej, decznej, dłługofalowugofalowąą
dziadziałłalnoalnośćść na rzecz rozwina rzecz rozwiąązywania problemzywania problemóów socjalnych oraz integracji w socjalnych oraz integracji 
śśrodowisk lokalnych, rodowisk lokalnych, 

•• W 2004 rokuW 2004 roku
Burmistrza Gminy BrzeszczeBurmistrza Gminy Brzeszcze
"Oskardy 2004"w dziedzinie "Oskardy 2004"w dziedzinie -- Opieka SpoOpieka Społłeczna eczna 

•• W 2007 rokuW 2007 roku
Ministra Pracy i Polityki SpoMinistra Pracy i Polityki Społłecznejecznej
W konkursie "Promocja gminnej W konkursie "Promocja gminnej śświetlicy socjoterapeutycznej". wietlicy socjoterapeutycznej". 

•• W 2008 rokuW 2008 roku
ZarzZarząądu Powiatu w Odu Powiatu w Ośświwięęcimiu dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez cimiu dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez 
organizacje pozarzorganizacje pozarząądowe i inne podmioty prowadzdowe i inne podmioty prowadząące dziace działłalnoalnośćść popoŜŜytku ytku 
publicznego w 2007 roku. Inicjatywa "Los motyla". publicznego w 2007 roku. Inicjatywa "Los motyla". 



Nagrody specjalne:Nagrody specjalne:

NagrodaNagroda
seniora roku 2009seniora roku 2009

wojewwojew óództwa madztwa ma łłłłłłłłopolskiegoopolskiego

orazoraz

nagroda Ministra Edukacji:nagroda Ministra Edukacji:
medal Komisji Edukacji Narodowejmedal Komisji Edukacji Narodowej

dla Panidla Pani

Anny Anny ZalwowskiejZalwowskiej



Starzenie siStarzenie si ęęęęęęęę spospo łłłłłłłłeczeeczeńńńńńńńństwastwa
Demograficzne starzenie siDemograficzne starzenie sięę spospołłeczeeczeńństwa, wyrastwa, wyraŜŜajająące sice sięę wiwięększym udziakszym udziałłem em 
ososóób starszych w spob starszych w społłeczeeczeńństwie, pocistwie, pociąąga za sobga za sobąą wiele problemwiele problemóów. Nalew. NaleŜąŜą do do 
nich m.in.:nich m.in.:
••wzrost bezwzglwzrost bezwzglęędnej liczby seniordnej liczby senioróów, co wiw, co wiąŜąŜe sie sięę ze zwize zwięększeniem obcikszeniem obciąŜąŜenia systemu ochrony zdrowia enia systemu ochrony zdrowia 
kosztami opieki nad tkosztami opieki nad tąą grupgrupąą ludnoludnośści;ci;

••potrzeba opracowania strategicznych programpotrzeba opracowania strategicznych programóów dla ludzi w starszym wieku w oparciu o realne w dla ludzi w starszym wieku w oparciu o realne 
rozpoznanie ich sytuacji zdrowotnej oraz sporozpoznanie ich sytuacji zdrowotnej oraz społłecznoeczno--ekonomicznej;ekonomicznej;

••potrzeba pomocy w organizacji potrzeba pomocy w organizacji ŜŜycia i zaspokajaniu potrzeb nie tylko tych osycia i zaspokajaniu potrzeb nie tylko tych osóób starszych, ktb starszych, któórych rych 
samodzielnosamodzielnośćść jest ograniczona, ale i przewajest ograniczona, ale i przewaŜŜajająącej wicej więększokszośści starszej generacji, zachowujci starszej generacji, zachowująącej przez cej przez 
ddłługi okres ugi okres ŜŜycia sprawnoycia sprawnośćść i wykazuji wykazująących wysoki poziom aktywnocych wysoki poziom aktywnośści ci ŜŜyciowej;yciowej;

••potrzeba wiedzy o procesach starzenia sipotrzeba wiedzy o procesach starzenia sięę organizmu orazorganizmu oraz
o biologicznych, medycznych i spoo biologicznych, medycznych i społłecznych konsekwencjachecznych konsekwencjach
tego procesu i motego procesu i moŜŜliwoliwośściach wspierania osciach wspierania osóób starszychb starszych
z myz myśślląą o zachowaniu przez nie samodzielnoo zachowaniu przez nie samodzielnośści;ci;

••opracowanie programopracowanie programóów profilaktycznych majw profilaktycznych mająących na celucych na celu
zachowanie sprawnozachowanie sprawnośści fizycznej i psychicznej do pci fizycznej i psychicznej do póóźźnegonego
wieku i ograniczenie kosztwieku i ograniczenie kosztóów opieki medycznej i usw opieki medycznej i usłługug
opiekuopiekuńńczych;czych;

••zapewnienie szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu w zakresiezapewnienie szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie
geriatrii w oparciu o opracowane standardy opieki geriatrycznejgeriatrii w oparciu o opracowane standardy opieki geriatrycznej
oraz popularyzacjoraz popularyzacjęę tej specjalizacji wtej specjalizacji wśśrróód lekarzy;d lekarzy;



LudnoLudnośćść wg biologicznychwg biologicznych
grup wiekugrup wieku

WiekWiek 20052005 20102010 20152015 20202020 20302030

00--1414 24 70924 709 22 50322 503 22 61022 610 23 30123 301 19 97419 974

1515--6464 108 256108 256 109 845109 845 107 162107 162 101 972101 972 94 05394 053

65+65+ 21 04021 040 22 28722 287 24 97724 977 28 77428 774 32 18932 189

85+85+ 1 1561 156 1 6891 689 2 3382 338 3 0503 050 3 3283 328
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Prognoza ludnoPrognoza ludno śśśśśśśści dla powiatu oci dla powiatu o śśśśśśśświwięęęęęęęęcimskiegocimskiego



Prognoza ludnoPrognoza ludno śśśśśśśści dla powiatu oci dla powiatu o śśśśśśśświwięęęęęęęęcimskiegocimskiego

Wniosek: Wniosek: 

maleje liczba urodzemaleje liczba urodzeńń
a jednoczea jednocześśnie znacznie znacząąco wzrasta co wzrasta 

liczba zgonliczba zgonóów!w!

JuJuŜŜ w niedalekiej przyszw niedalekiej przyszłłoośści,ci,
w latach 2015w latach 2015-- 20202020

w naszym powiecie wystw naszym powiecie wystąąpi pi 
ujemny przyrost naturalny,ujemny przyrost naturalny,

wiwięęcej ludzi bcej ludzi bęędzie umieradzie umieraćć,,
niniŜŜ sisięę rodzirodzićć !!!!!!

Ruch
naturalny 20052005--20102010 20102010--20152015 20152015--20202020

UrodzeniaUrodzenia 10,1%10,1% 10,3%10,3% 9,9%9,9%

ZgonyZgony 9,3%9,3% 10,2%10,2% 10,8%10,8%

Przyrost Przyrost 
naturalnynaturalny 0,8%0,8% 0,1%0,1% --0,9%0,9%
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Remont i adaptacja dworku w Remont i adaptacja dworku w SkidziniuSkidziniu
na cana całłodobowodobowąą placplacóówkwkęę dla osdla osóóbb

starszych i niepestarszych i niepełłnosprawnychnosprawnych

STAN OBECNYSTAN OBECNY

WIZUALIZACJAWIZUALIZACJA
STANU PROJEKTOWANEGOSTANU PROJEKTOWANEGO



Remont i adaptacja dworku w Remont i adaptacja dworku w SkidziniuSkidziniu
STAN OBECNYSTAN OBECNY



Remont i adaptacja dworku w Remont i adaptacja dworku w SkidziniuSkidziniu
WIZUALIZACJAWIZUALIZACJA



Remont i adaptacja dworku w Remont i adaptacja dworku w SkidziniuSkidziniu
WIZUALIZACJAWIZUALIZACJA



Remont i adaptacja dworku w Remont i adaptacja dworku w SkidziniuSkidziniu
WIZUALIZACJAWIZUALIZACJA



Remont i adaptacja dworku w Remont i adaptacja dworku w SkidziniuSkidziniu
WIZUALIZACJAWIZUALIZACJA



Informacje dotyczInformacje dotycząące darowizn ce darowizn 
(odliczenia od dochodu(odliczenia od dochodu))

Fundacja Pomocy Społecznej jest 
organizacją poŜytku publicznego. Status 
ten nadawany przez sąd po spełnieniu 
szeregu waŜnych warunków, jest oznaką
szczególnego prestiŜu i zaufania, jakim 
społeczeństwo darzy organizację
pozarządową.

Wpłata 1% jest obywatelskim przywilejem dzięki któremu „wygrywają” wszystkie 
strony: podatnik nie ponosi kosztów, organizacja uzyskuje wsparcie finansowe 
na prowadzenie działalności statutowej a państwo zrzeka się części swoich 
obowiązków i przekazuje je profesjonalnym organizacjom.



Podstawowe akty prawnePodstawowe akty prawne

Ustawa Ustawa 

z dnia 15 lutego 1992 rokuz dnia 15 lutego 1992 roku

o podatku dochodowym od oso podatku dochodowym od os óóbb
prawnychprawnych

(Dz. U. Nr 21, poz. 86 (Dz. U. Nr 21, poz. 86 
z pz póóźźniejszymi zmianami)niejszymi zmianami)



Podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania 
i wysokoi wysokośćść podatkupodatku

PodstawPodstaw ęęęęęęęę opodatkowania, stanowi dochopodatkowania, stanowi doch óód d 
ustalony po odliczeniuustalony po odliczeniu ::

-- DarowiznDarowizn
przekazanych na cele okreprzekazanych na cele okreśślone w art. 4 ustawy lone w art. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działłalnoalnośści poci poŜŜytku publicznegoytku publicznego
i o wolontariacie, organizacji o wolontariacie, organizacjąą prowadzprowadząących dziacych działłalnoalnośćść popoŜŜytku ytku 
publicznego w sferze zadapublicznego w sferze zadańń publicznych , realizujpublicznych , realizująących te cele cych te cele –– łąłącznie cznie 
do wysokodo wysokośści nie przekraczajci nie przekraczająącej 10% dochodu, o ktcej 10% dochodu, o któórym mowa w art. 7. rym mowa w art. 7. 
ust.3 albo w art. 7a ust.1.ust.3 albo w art. 7a ust.1.



PrzykPrzykłład 1.ad 1.

Przychody  = 100 000 zPrzychody  = 100 000 złł

Koszty  =   80 000 zKoszty  =   80 000 złł

DochDochóód = 20 000 zd = 20 000 złł

20 000 z20 000 złł (doch(dochóód) x 10%(darowizna, ktd) x 10%(darowizna, któórrąą
momoŜŜna odliczyna odliczyćć zgodnie z art. 18) =2000zzgodnie z art. 18) =2000złł

Podstawa do opodatkowania wynosiPodstawa do opodatkowania wynosi
wwóówczas 18 000 zwczas 18 000 złł



Podstawowe akty prawnePodstawowe akty prawne

UstawaUstawa
z dnia 26 lipca 1991 rokuz dnia 26 lipca 1991 roku

o podatku dochodowym od oso podatku dochodowym od os óób b 
fizycznychfizycznych

((Dz.U.NrDz.U.Nr 80,poz.35080,poz.350
z pz póóźźniejszymi zmianami)niejszymi zmianami)



Podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania 
i wysokoi wysokośćść podatku w przypadku podatku w przypadku 
ososóób fizycznych prowadzb fizycznych prowadząących cych 

dziadziałłalnoalnośćść gospodarczgospodarcząą

PrzykPrzykłład 2.ad 2.

PrzychPrzychóód = 100 000 zd = 100 000 złł

Koszty =    90 000 zKoszty =    90 000 złł

DochDochóód =   10 000 zd =   10 000 złł



10 000 z10 000 złł (doch(dochóód) d) 
x 6 %(darowizna, ktx 6 %(darowizna, któórrąą momoŜŜna odliczyna odliczyćć

zgodnie z art. 26 ust. 1 zgodnie z art. 26 ust. 1 pktpkt 9)9)
= 600 z= 600 złł

Podstawa do opodatkowania wynosiPodstawa do opodatkowania wynosi
wwóówczas 9 400 zwczas 9 400 złł



Art. 26 ust. 1 Art. 26 ust. 1 pktpkt 9 m9 móówi wi ŜŜe:e:

Darowizny przekazane na cele okreDarowizny przekazane na cele okreśślone lone 
w art. 4 ustawy o dziaw art. 4 ustawy o działłalnoalnośści poci poŜŜytku ytku 

publicznego  i o wolontariacie , publicznego  i o wolontariacie , 
organizacjorganizacjąą, o kt, o któórych mowa w art. 3 ust. 2 rych mowa w art. 3 ust. 2 

i 3 ustawy o dziai 3 ustawy o działłalnoalnośści poci poŜŜytki ytki 
publicznego i o wolontariacie publicznego i o wolontariacie 



Cele okreCele okreśślone  w art. 4 ustawy lone  w art. 4 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 2003 o dziaz dnia 23 kwietnia 2003 o działłalnoalnośści poci poŜŜytku ytku 

publicznego i wolontariacie publicznego i wolontariacie 
to mito mięędzy innymi :dzy innymi :

Pomoc spoPomoc społłeczna,eczna,

DziaDziałłalnoalnośćść charytatywna,charytatywna,

Ochrona i promocja zdrowia,Ochrona i promocja zdrowia,
DziaDziałłania na rzecz niepeania na rzecz niepełłnosprawnych,nosprawnych,

Promocja i organizacja wolontariatu,Promocja i organizacja wolontariatu,



Organizacje,  o ktOrganizacje,  o któórych mowa w rych mowa w artart,. 3 ust. 2 i 3 ,. 3 ust. 2 i 3 
ustawy o dziaustawy o działłalnoalnośści poci poŜŜytku publicznego i ytku publicznego i 

wolontariaciewolontariacie to mito mięędzy innymidzy innymi ::

Fundacje i Stowarzyszenia, Fundacje i Stowarzyszenia, 
Stowarzyszenia jednostek samorzStowarzyszenia jednostek samorząądu du 
terytorialnego, terytorialnego, 



Odliczenie 1%podatku od dochoduOdliczenie 1%podatku od dochodu

MoMoŜŜemy przeznaczyemy przeznaczyćć 1% z naszego 1% z naszego 
podatku na rzecz wybranej fundacji czy podatku na rzecz wybranej fundacji czy 
stowarzyszenia.stowarzyszenia.
Organizacje, ktOrganizacje, któóre sre sąą uprawnione do uprawnione do 
otrzymania 1% podatku zamieszane sotrzymania 1% podatku zamieszane sąą na na 
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki stronie Ministerstwa Pracy i Polityki 
SpoSpołłecznej . ecznej . 



Podmioty uprawnione Podmioty uprawnione –– czyli ktoczyli kto momoŜŜŜŜŜŜŜŜe e 
przekazaprzekaza ćććććććć 1%1%

Prawo, by przekazaPrawo, by przekaza ćććććććć 1% podatku dotyczy wszystkich 1% podatku dotyczy wszystkich 
podatnikpodatnik óów rozliczajw rozliczaj ąąąąąąąących w danym roku przychody cych w danym roku przychody 
podlegajpodlegaj ąąąąąąąące opodatkowaniu, ktce opodatkowaniu, kt óóre nie sre nie s ąąąąąąąą z podatku z podatku 

zwolnione. Mogzwolnione. Mog ąąąąąąąą go rozliczygo rozliczy ćććććććć zatem podatnicy zatem podatnicy 
rozliczajrozliczaj ąąąąąąąący sicy si ęęęęęęęę::

poprzez skalpoprzez skalęę podatkowpodatkowąą (niezale(niezaleŜŜnie od nie od źźrróóddłła, a, npnp. . 
umowy o pracumowy o pracęę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji), , zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji), 
czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 
18% i 32% 18% i 32% 
podatkiem liniowym, podatkiem liniowym, 
ryczaryczałłtowo od przychodtowo od przychodóów ewidencjonowanych w ewidencjonowanych 
podatnicy rozliczajpodatnicy rozliczająący przychody ryczacy przychody ryczałłtowe wskazane w towe wskazane w 
ustawie o PIT ustawie o PIT –– zbycie nieruchomozbycie nieruchomośści, kapitaci, kapitałły pieniy pienięŜęŜne, ne, 
prawa majprawa mająątkowe tkowe 



Terminy skTerminy sk łłłłłłłładania zeznania adania zeznania 
podatkowego w 2011 rokupodatkowego w 2011 roku

31 stycznia 2011 31 stycznia 2011 –– rozliczajrozliczająący sicy sięę
ryczaryczałłtowo towo 

2 maja 2011 2 maja 2011 –– pozostali podatnicy pozostali podatnicy 



Musimy uzmysMusimy uzmys łłłłłłłłowiowi ćććććććć sobie, sobie, ŜŜŜŜŜŜŜŜe jee jeśśśśśśśśli nie li nie 
zdecydujemy sizdecydujemy si ęęęęęęęę na darowiznna darowizn ęęęęęęęę, , 
pienipieni ąąąąąąąądze nie zostandze nie zostan ąąąąąąąą w naszej w naszej 

kieszeni, bo bkieszeni, bo b ęęęęęęęędziemy musieli i tak je dziemy musieli i tak je 
oddaodda ćććććććć fiskusowi fiskusowi -- wtedy urzwtedy urz ęęęęęęęędnicy dnicy 

zdecydujzdecyduj ąąąąąąąą na co je wydana co je wyda ćććććććć. . 



Wszystkie dziaWszystkie działłania prowadzone przez ania prowadzone przez 
Fundacje Pomocy SpoFundacje Pomocy Społłecznej na rzecz ecznej na rzecz 

potrzebujpotrzebująących dzieci z ubogich cych dzieci z ubogich 
i patologicznych rodzin, osi patologicznych rodzin, osóób  b  

niepeniepełłnosprawnych, mognosprawnych, mogąą bybyćć
realizowane dzirealizowane dzięęki ki ŜŜyczliwemu wsparciu yczliwemu wsparciu 

wolontariuszy, darczywolontariuszy, darczyńńccóów oraz w oraz 
sponsorsponsoróów.w.

Bez ich codziennego wsparcia nie Bez ich codziennego wsparcia nie 
moglibymoglibyśśmy wspieramy wspieraćć naszych naszych 
podopiecznych  ospodopiecznych  osóób i rodzin.b i rodzin.



Bardzo gorBardzo gorąąco co 
zapraszamy zapraszamy 

do wspdo wspóółłpracy.pracy.


