
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK     2020 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Dobczyckie Centrum Wsparcia 

 

Nowa nazwa od lipca 2021 roku: Dobczyckie Centrum 

Wsparcia im. Michała Nowaka 
siedziba i adres fundacji Brzączowice 407, 32-410 Dobczyce, 

aktualny adres do 

korespondencji 
Brzączowice 407, 32-410 Dobczyce, 

adres poczty elektronicznej  biuro@fundacjadcw.pl 

Regon 243701071 

data wpisu w KRS 28.11.2014 

numer KRS KRS 0000528252 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Prezes Michał Nowak (pełnomocnik ze względu na 

tetraplegię - paraliż czterokończynowy) – zmarł 

8.04.2021r. 

Nowy prezes: Paweł Wojnarowski 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

Główne cele statutowe Fundacji DOBCZYCKIE CENTRUM WSPARCIA, to: - pomoc 

społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, -  działalność dobroczynna, -  ochrona zdrowia, 

-  rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,-  kultura, w tym ochrona 

dóbr kultury i tradycji narodowej,-  organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci i 

młodzież 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 
W 2020 roku prowadzone były działania w oparciu o działalność na zasadach wolontariatu.  

Działalność opierała się na propagowaniu wolontariatu.  

 

24 styczeń 2020 – Prezes Michał Jan Nowak prowadził prelekcję dla uczniów Liceum Ratowniczego dot. 

sprzętu i specyfiki opieki nad pacjentem leżącym. 

Styczeń 2020 – Aktualizacja bezpłatnej aplikacji na telefony z systemem Android „TestyKPP”. 

6-7 luty 2020 – Odbyły się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Zespołu Szkół w 

Dobczycach. 

Luty 2020 – Zorganizowaliśmy kurs KPP dla uczniów Liceum Ratowniczego w Dobczycach, którego 

prowadzącym zajęcia było Bielskie Pogotowie Ratunkowe. 

20 marzec 2020 – Planowaliśmy zorganizować szkolenie dla strażaków ochotników, które  

z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 zostało odwołane. 

Marzec 2020 – Planowaliśmy kontynuację zajęć przypominających projekt „Senior  



 

w Internecie”. Zajęcia z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 zostało 

odwołane. 

Kwiecień 2020 – Złożyliśmy wniosek do Fundacji Arts z programu Działaj Lokalnie na zakup AED. Nie 

uzyskaliśmy dofinansowania. 

Kwiecień 2020 – Wspieraliśmy akcję #szwalniadobremzarazona. Akcja miała na celu pomoc  

w szyciu maseczek jednorazowych dla Szpitala w Bochni. 

Lipiec 2020 – Współorganizowaliśmy zbiórkę rzeczową dla Powodzian z Łapanowa. 

Marzec – Wrzesień 2020 – Stworzyliśmy bezpłatną aplikację „Testy PSP i OSP” na urządzenie  

z systemem Android  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=it.wojnarowski.testypspiosp).  

 

Testy PSP i OSP to aplikacja przygotowana dla strażaków zawodowych i ochotników (możliwość wybrania 

pytań z kategorii w zależności od zapotrzebowania danej jednostki PSP lub OSP). 

Celem aplikacji jest doskonalenie, utrwalanie i sprawdzenie wiedzy obsad podziału bojowego i stanowisk 

kierowania w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej. Aplikacja zawiera 1065 pytań opublikowanych 

przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności przy Komendzie Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Pytania zawarte w aplikacji pochodzą z dokumentu "Zestaw pytań testowych do wykorzystania w 

sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego i stanowisk kierowania w trakcie inspekcji gotowości 

operacyjnej" pozyskanego ze strony internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 

www.straz.gov.pl (https://straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/inspekcja_gotowosci_operacyjnej) w 

dniu 03.03.2020 roku o godz. 17:40. 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji, 

dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. 

 

Aplikacja Testy PSP i OSP: 

- jest całkowicie DARMOWA, NIE WYŚWIETLA REKLAM, 

- działa w trybie OFFLINE, a więc nie potrzebuje dostępu do internetu, 

- zawiera 1065 pytań (stan na styczeń 2017), 

- oferuje dwa moduły: NAUKA i EGZAMIN, 

- w module NAUKA prezentowane są wszystkie pytania (kolejno lub losowo), można także wybrać pytania 

z konkretnego działu. Poprawne odpowiedzi zaznaczane są w chwili wyboru odpowiedzi; możliwość 

przejrzenia listy odpowiedzi w podsumowaniu modułu oraz na etapie każdego pytania (należy kliknąć 

ikonkę "oczka" widoczną na górnym pasku), 

- z podsumowania modułu NAUKA można rozpocząć również naukę tylko z pytaniami, na które błędnie 

udzielono odpowiedzi, 

- w module EGZAMIN losowanych jest 30 pytań z dostępnej puli, a na koniec użytkownik może podejrzeć 

listę pytań ze swoimi zaznaczonymi, jak i poprawnymi odpowiedziami; ilość poprawnych i błędnych 

odpowiedzi oraz czas rozwiązywania testu. Zdany egzamin jest od minimum 16 dobrych odpowiedzi. 

(50% + 1) 

- możliwość generowania pytań egzaminacyjnych do pliku PDF po wejściu do modułu EGZAMIN. Należy 

wcześniej włączyć tę opcję w USTAWIENIACH, 

- w module EGZAMIN można generować pytania z dowolnych wybranych kategorii, 

- pozwala na wybór pytania, od którego chcemy rozpocząć moduł NAUKA, 

- pozwala na zapisanie stanu z modułu NAUKA i rozpoczęcia od niego przy kolejnym uruchomieniu (dla 

każdego działu osobno) 

- użytkownik może skorzystać z opcji USTAWIENIA, w których można m.in.: 

--- ustawić sposób przełączania pytań: automatyczny czy manualny, 

--- ustawić czas dla automatycznej zmiany pytania, 

--- włączyć możliwość generowania pytań z egzaminu do pliku PDF. Wymagane jest wtedy, aby zezwolić 

na zapis plików na urządzeniu. 

- moduł EGZAMINU pozwala na możliwość powrotu do poprzedniego pytania i zmiany odpowiedzi (opcja 

ta dostępna jedynie w trybie manualnego przełączania pytań), 

- działa w orientacji pionowej oraz poziomej, 



 

- dostępna na telefony i tablety od wersji Android 4.4, 

- dostępna opcja wyszukiwania pytań po frazie występującej w pytaniu lub odpowiedzi. Po znalezieniu 

pytania lub pytań, poprawna odpowiedź od razu jest zaznaczona. 

 

Promowanie w Internecie 

Kampania informacyjna Strony Stare zdjęcia - Dobczyce i okolice 

 

Złożono sprawozdania do Urzędu Skarbowego w Myślenicach oraz w KRS w Krakowie. 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i do tej pory nie prowadziła zbiórek 

finansowych na cele statutowe. 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

Nie prowadzono działalności gospodarczej. 

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie 

np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź 

wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 

W załączeniu kopie uchwał zarządu  

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy) 

(należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

0 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

Przychody: 1650 zł 

Koszty: 9461,48 zł 

 
 

Przychody ogółem: 1650 zł 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

0 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
Nie prowadzono 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
Nie dot. 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 8500 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 961,48 zł 



 

c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 0 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 0 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 

c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 0 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
0 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
0 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 

0 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

 

0 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

Konto do obsługi DCW - saldo na dzień 31.12.2020 r: 1.283,39 zł – BANK Pekao S.A. 

 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

158,72 zł 



 

 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

0 

 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

0 

 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

0 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Aktywa: 9253,59 zł na początek roku, na koniec roku: 1442,11 zł  

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

Nie otrzymano dotacji.  

 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Deklaracje podatkowe złożone przez upoważnioną księgową do US Myślenice.  

 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  

NIE 
 

NIE 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

0 

 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

0 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 



 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

 

 

Telefon:  606-814-789 
 
 


