
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-BIELANY

Powiat WARSZAWSKI

Ulica PRZYBYSZEWSKIEGO Nr domu 47 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-849 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48 22 8340674

Nr faksu E-mail fundacja@fundacja.net Strona www www.fundacja.net

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-22

2006-03-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01206501300000 6. Numer KRS 0000079660

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

Daniela Mroczek Prezes Zarządu Fundacji TAK

Emilia Kotarska Członek Zarządu 
Fundacji

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 POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe organizacji:
1) Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego, wspierającego dziecko i jego 
rodzinę w trakcie i po leczeniu, a także ułatwiającego dzieciom i młodzieży 
w okresie remisji adaptację i integrację ze społeczeństwem i rówieśnikami;
2) Organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci chorych, ich rodzeństwa 
i rodziców, mających zminimalizować skutki długotrwałego leczenia;
3) Prowadzenie działań edukacyjnych, umożliwiających powrót do szkoły i 
środowiska, nabycie kwalifikacji zawodowych itp.
4) Organizowanie obozów/kolonii/stymulacyjno-terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży po chorobie nowotworowej;
5) Pomoc finansową rodzinom dzieci i młodzieży, w tym w szczególności w 
pozyskiwaniu i zakupie leków i wyposażenia medycznego;
6) Popularyzowanie i kształtowanie pożądanych postaw społecznych w 
stosunku do dziecka z chorobą nowotworową za pośrednictwem środków 
masowego przekazu i wydawnictw własnych;
7) Wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej i realizowaniu prawidłowych 
form opieki nad dzieckiem chorym i jego rodziną;
8) Udzielanie pomocy finansowej oraz w innych formach placówkom 
medycznym i rehabilitacyjnym;
9) Wspieranie działań związanych z poszerzaniem wiedzy specjalistycznej 
lekarzy onkologów;
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu onkologii wśród personelu 
medycznego, w tym lekarzy innych specjalności;
11) Przeznaczanie zysku netto z działalności gospodarczej na realizację 
celów statutowych Fundacji;
12) Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, działalności gospodarczej w kraju, w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych Fundacji;
13) Podejmowanie wszelkich innych działań, zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa, które mogłyby służyć realizacji zadań statutowych 
Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Sposób realizacji celów statutowych Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową regulują zapisy paragrafu 8 Statutu Fundacji. 
Fundacja prowadziła swoją działalność statutową na podstawie rocznego 
planu opracowanego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
W okresie sprawozdawczym, w związku z panującą epidemią Covid- 19 
oraz trwającym przez 7 miesięcy kapitalnym remontem budynku Fundacji, 
organizacja zmuszona była do zmiany zarówno sposobu realizacji celów 
statutowych jak i znacznego ograniczenia zakresu tych celów.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Delekta Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Alicja Chwaszczewska Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Dariusz Gruchalski Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Elżbieta Żurakowska Członek Rady Fundacji TAK

Julitta Zientkowska Członek Rady Fundacji TAK

Anna Śniegowska-Giżyńska Członek Rady Fundacji TAK

Maria Szypulska Członek Rady Fundacji TAK

Monika Dziedzic Członek Rady Fundacji TAK

Grażyna Dykowska Członek Rady Fundacji TAK

Zdzisław Lipski Członek Rady Fundacji TAK

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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 roku Fundacja realizowała podstawowy program merytoryczny oraz kontynuowała rozpoczętą w 2018 roku kampanię 
społeczną – „wyprzedzamy nowotwór”.

„Wyprzedzamy nowotwór”
Celem kampanii „Wyprzedzamy nowotwór” jest poprawa wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci i 
uświadomienie, że choroba może dotknąć dziecko w każdym wieku, ale nowotwór wcześnie wykryty w większości przypadków 
jest wyleczalny. Akcja skierowana do rodziców oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Kampanię „Wyprzedzamy nowotwór” objęły patronatem honorowym Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka.
W 2021 r. w  ramach tej  kampanii prowadziliśmy różne projekty:
- promowaliśmy szkolenia online dla lekarzy,
- prowadziliśmy działania edukacyjne skierowane do rodziców,
- prowadziliśmy stronę internetową wyprzedzamynowotwor.net.
Jednym z elementów naszej akcji są rajdy samochodowe, które symbolizują walkę o  wczesną diagnostykę i jednocześnie 
pozwalają nagłośnić temat. Na trasach rajdowych pojawiał się samochód  oklejony w barwy kampanii. 
W 2021 Fundacja wzięła udział w dwóch rajdach:
• 49 Rajd Świdnicki - Krause 1-3.10.2021
• Rajd Barbórka 3-4.12.2021

Podstawowe programy merytoryczne
1. Program pomocy dziecku i rodzinie
W ramach tego programu:
• udostępnialiśmy dla podopiecznych miejsca w Ośrodku Terapeutycznym.  Od kwietnia 2021 roku Ośrodek  działał w reżimie 
sanitarnym ze względu na pandemię Covid 19 Natomiast od 20.06 Ośrodek był nieczynny ze względu na remont.
W uzgodnieniu z kliniką onkologii IMiDz  z noclegów w Fundacji korzystały przede wszystkim dzieci wraz z opiekunami będące w 
okresowych badaniach kontrolnych ( w wyjątkowych sytuacjach nocowały dzieci w trakcie leczenia , które nie chciały skorzystać 
z noclegów w hotelu na Okęciu).
Osoby korzystające z Ośrodka otaczane były opieką terapeutyczną. Udzielaliśmy też wsparcia socjalnego. Przez całą dobę 
podczas pobytu podopiecznych był do ich dyspozycji  pedagog terapeuta pełniący dyżur na recepcji Ośrodka;
• wspieraliśmy z własnych środków rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej  (umorzenie opłat za noclegi, zakup 
biletów PKP, zakup produktów spożywczych ).
• zorganizowaliśmy obóz rekreacyjno-klimatyczny w Rogowie (31.07/14.08) dla podopiecznych Fundacji. Z wyjazdu skorzystali  
podopieczni Fundacji (w większości dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym)
• udostępnialiśmy konto Fundacji dla prowadzenia i tworzenia subkont na wydatki związane z leczeniem podopiecznych ;
Ponad połowa wpłat z 1% wpłynęła na indywidualne subkonta. Fundacja nie pobierała żadnych opłat związanych z obsługą 
subkont, zarówno w Fundacji jak i w banku. Gromadzone przez rodziców środki w 100% przeznaczane są na refundacje 
wydatków związanych z leczeniem ich dziecka.
2. Program organizacji wolnego czasu ze względu na pandemię realizowany był  w Ośrodku Fundacji w ograniczonym zakresie i 
opierał się na indywidualnych zajęciach terapeutycznych.
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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)

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

317

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1

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

W ramach pomocy społecznej Fundacja dała 
możliwość darmowego noclegu nie tylko 
dzieciom chorym, ale również rodzicom
(opiekunom) w prowadzonym przez Fundację 
Terapeutycznym Ośrodku czynnym przez całą
dobę. Po przeprowadzeniu wywiadów socjalnych 
wśród rodzin, które korzystały z naszego Ośrodka 
umarzaliśmy płatności za noclegi rodziców 
(opiekunów). Koszt bezpłatnych noclegów w 
roku sprawozdawczym to 5040zł. Darmowe 
noclegi dotyczyły najczęściej rodzin, które 
Fundacja wspierała również pomocą materialną 
na zakup żywności, odzieży, leków i środków 
medycznych oraz na wydatki związane z 
dojazdem do warszawskich klinik 
onkologicznych.

87.90.Z 190 622,96 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

W ramach tej sfery działalności pożytku 
zwracaliśmy szczególną uwagę na pomoc
podopiecznym w najwłaściwszym, najmniej
uciążliwym i najbardziej efektywnym przejściu 
przez cały proces leczenia choroby. Nasze 
działania dotyczyły: poradnictwa, dostarczania 
wydawnictw tematycznych, nauki zachowań 
prozdrowotnych. Organizowaliśmy 
podopiecznym czas wolny odrywając ich od 
myśli o chorobie i cierpieniu. Kontynuowaliśmy 
kampanię "Wyprzedzamy Nowotwór", której 
celem jest poprawa wczesnej diagnostyki 
choroby nowotworowej u dzieci.

86.90.Z 47 569,12 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-12 4



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Główną działalnością Fundacji w tej sferze 
pożytku publicznego była działalność na 
rzecz rodziny dziecka leczonego z powody 
choroby nowotworowej w warszawskich 
klinikach onkologicznych (głównie z Kliniki 
Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie) i polegała na 
zakwaterowaniu rodziców (opiekunów) 
wraz z dzieckiem chorym na nowotwór w
fundacyjnym Ośrodku Terapeutycznym w 
trakcie diagnozowania, leczenia i badan 
kontrolnych. W takcie zakwaterowania w 
naszym Ośrodku rodzice byli objęci także 
opieką terapeutyczną.

87.90.Z 24 216,02 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

1 68.20.Z

Środki z prowadzonej przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową działalności 
gospodarczej polegającej na wynajmie i zarządzaniu fundacyjnymi nieruchomościami, dały
Fundacji przychody, które w całości zostały przekazane na funkcjonowanie Ośrodka
Terapeutycznego Fundacji w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 47. Niestety środki te były 
niewystarczające dla pokrycia rosnących wydatków − zwłaszcza rosnące koszty mediów tj. cen 
energii, wody, ścieków, gazu oraz wywozu nieczystości. Fundacja zmuszona była do wynajmu 
miejsc parkingowych, których jest właścicielem oraz wynajmu mieszkań w bloku na 
sąsiadującej posesji. Mieszkania nalezą do Wspólnoty "Żeromskiego 77", której stanowią 
udziały. Oznacza to, ze Fundacja bierze udział w ich zarządzaniu.

2 73.12.D

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową z konieczności ciągłego poszukiwania 
źródeł dochodu wobec rosnących kosztów związanych z utrzymywaniem Ośrodka 
Terapeutycznego zlokalizowanego w dwupiętrowym  budynku (brak wsparcia ze źródeł 
państwowych i samorządowych) wykorzystuje każdą możliwości zdobycia dodatkowych 
środków. Korzystne usytuowanie posesji Fundacji, na której znajduje się fundacyjny Ośrodek 
tj. u zbiegu ulic Żeromskiego i Przybyszewskiego na warszawskich Bielanach, Fundacja 
wynajmowała część ogródka pod nośniki reklamowe. Firmy: AMS S.A i STROER Polska Sp. z
o.o. zamieszczają reklamy. Dochody te spożytkowane są w całości na prowadzenie Ośrodka 
Terapeutycznego.
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544 835,16 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 571 160,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 697 168,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 295,15 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 548 176,00 zł

d) przychody finansowe 159 346,06 zł

e) pozostałe przychody 136 174,69 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 808 309,55 zł

2.4. Z innych źródeł 218 015,70 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 544 835,16 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

117 494,46 zł

138 018,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 620,20 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)

548 176,00 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 148 426,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -265 623,74 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 243 386,28 zł

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: 1 277 061,78 zł 544 835,16 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

548 741,63 zł 270 228,18 zł

295 918,89 zł 274 606,98 zł

304 789,72 zł

52 497,77 zł

75 112,93 zł

0,84 zł 0,00 zł

1 Leki, środki medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, odpłatne badania dla podopiecznych fundacji, 
pomoc dziecku i rodzinie, koszt transportu podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitala na 
badania i leczenie, koszt noclegów rodziców, organizacja czasu wolnego, wakacyjny wypoczynek 
dla podopiecznych Fundacji, projekt "Wyprzedzamy nowotwór".

270 228,18 zł

2 Dyżury terapeutyczne dla podopiecznych i ich rodzin. 162 209,49 zł

3 Koszty utrzymania Ośrodka (w tym energia, gaz, woda, środki czystości, materiały remontowe, 
konserwacja)

112 397,49 zł

1 Leki, środki medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, odpłatne badania oraz turnusy rehabilitacyjne dla 
podopiecznych Fundacji.

109 753,00 zł

2 Koszt transportu podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali na badania i rehabilitację oraz z 
Ośrodka do szpitali.

94 626,80 zł

3 Dyżury terapeutyczne dla podopiecznych i ich rodzin oraz organizacja wypoczynku wakacyjnego 
dla podopiecznych nad morzem.

197 155,09 zł

4 Koszty utrzymania Ośrodka 112 397,49 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 9 164,73 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 243 386,28 zł

0,00 zł
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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)

5 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)

4,42 etatów

1 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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-12 8



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)

7 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

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 427 666,40 zł

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

352 666,40 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 

75 000,00 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)

11 250,00 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)  

4 906,66 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

417 200,00 zł

417 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 10 466,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 131 266,40 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 221 400,00 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

12 500,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

5 700,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Daniela Mroczek
Emilia Kotarska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-12
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