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• 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 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica MOGILSKA Nr domu 40 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-546 Poczta KRAKÓW Nr telefonu +48 661 397 839

Nr faksu E-mail fundacja@abyzyc.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-02-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12043573600000 6. Numer KRS 0000276006

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

A.Kuczara, R. Konior, 
A.Szczerbińska, 
A.Pindelska,W. Kruk

Prezes, Wiceprezes, 
Wiceprezes,Członek,Czł
onek

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

R.Sygulski, T. Gromala,B, 
Ciesielska

Członek, 
Członek,Członek

TAK

FUNDACJA "ABY ŻYĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
DOTKNIĘTYM CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI W TYM INFEKCYJNYMI I 
NOWOTWOROWYMI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I 
LECZENIA TYCH CHORÓB

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1/ INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISK ZAWODOWYCH O 
CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH W TYM INFEKCYJNYCH I 
NOWOTWOROWYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I 
LECZENIA TYCH CHORÓB 
2/ FORMY PROPAGOWANIA – INFORMACJA BEZPOŚREDNIA W 
OBIEKTACH MEDYCZNCH, SZKOLYCH ORAZ W MEDIACH I 
WYDAWNICTWACH
3/ ORGANIZACJA KONFERENCJI, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ 
INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ KAMPANII INFORMACYJNYCH I 
EDUKACYJNYCH          
4/ WSPIERANIE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI ORAZ UMOŻLIWIANIE 
POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO NIEJ,
5/ WSPIERANIE PROCESU LECZNICZEGO CHORÓB 
6/ WSPARCIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z POWIKŁANIAMI PO 
PRZEDMIOTOWYCH CHOROBACH,
7/ WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
ZAWODOWO PROFILAKTYKĄ, DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM
8/ ORGANIZACJE KONCERTÓW, KONKURSÓW, AUKCJI, I SPOTKAŃ ORAZ 
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I MAJĄTKOWYCH NA 
REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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PRODZIMY OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ DOTYCZĄCĄ  PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ POPRZEZ STOSOWANIE SZCZEPIEŃ, 
JAKO NARZĘDZIA ZAPOBIEGAWCZEGO CHOROBOM ZAKAŹNYM.PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ ZAKRESIE 
SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ORAZ BUDOWANIE ZAUFANIA I ZACHĘCANIE DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO WIRUSOWI 
KZM I PNEUMOKOKOM.KAMPANIA SKIEROWANA DO SAMORZĄDÓW LOKALNYCH ,WSSE, PSSE, PLACÓWEK MEDYCZNYCH, 
EDUKACYJNYCH, OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH ORAZ SZPITALI I PORADNI 
GERIATRYCZNYCH  
- ŚNIADANIEM PRASOWYM 28 LUTEGO 2018 O GODZ. 10.00 W CENTRUM PRASOWE FOKSAL, WARSZAWIE ROZPOCZĘŁA SIĘ 
OGOLNOPOLSKA KAMPANIA KZM –„NIE IGRAJ Z KLESZCZEM. WYGRAJ Z KLESZCZOWEM ZAPALENIEM MOZGU”  KAMPANIA JEST 
SKIEROWANA PRZEDE WSZYSTKICH DO MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI MIEJSKICH, KTÓRZY W OKRESIE WIOSENNO-LETNIM I 
PROWADZANYCH AKTYWNOŚCI NA ŁONIE NATURY [TAKŻE W OBRĘBIE MIAST] SĄ NARAŻENI NA UKĄSZENIA PRZEZ KLESZCZE. 
ODBIORCAMI KAMPANII SĄ TAKŻE OSOBY, KTÓRE W CZASIE WIOSENNO-LETNIM PODRÓŻUJĄ W REGIONY WYSTĘPOWANIA 
ZACHOROWAŃ NA KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU, A TAKŻE OSOBY, KTÓRE Z RACJI WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W 
WOLNYM CZASIE SĄ ZAGROŻONE ZACHOROWANIEM NA KZM [NP. GRZYBIARZE, RODZICE MAŁYCH DZIECI, OGRODNICY, 
BIEGACZE, WŁAŚCICIELE PSÓW]. PUNKTEM KULMINACYJNYM KAMPANII BYŁ TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ KZM [ 16-22.04], PODCZAS 
KTÓREGO W WYBRANYCH PLACÓWKACH  MOŻNA BYŁO SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIW TEJ CHOROBIE W DOGODNY SPOSÓB I W 
PROMOCYJNEJ CENIE. NA KAMPANIĘ SKŁADAJĄ SIĘ M.IN. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA [SPOT], AKTYWNOŚCI W 
MEDIACH TRADYCYJNYCH, KOMUNIKACJA W INTERNECIE I BEZPOŚREDNI KONTAKT Z OSOBAMI POTENCJALNIE 
ZAINTERESOWANYMI TĄ TEMATYKĄ [DYSTRYBUCJA ULOTEK I INNYCH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH]. EKSPERCI KAMPANII 
:PROF. NADZW. DR HAB. MED.LESZEK SZENBORN, PROF. DR HAB. MED. JOANNA ZAJKOWSKA, DR HAB. N. MED.  ERNEST 
KUCHAR, DR MARTA SUPERGAN-MARWICZ. PO SPOTKANIU DZIENNIKARZE OTRZYMALI MATERIAŁY PRASOWE I GRAFICZNE 
KAMPANII, A TAKŻE GADŻET PRZYPOMINAJĄCY O KAMPANII – MASKOTKĘ KLESZCZA. PATRONAT NAD KAMPANIĄ OBJĘŁY: 
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY , POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGICZNE [TBC], NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA
-PROWADZIMY  DALEJ OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ MENINGOKOKOWYCH NIE!  DLA MENINGOKOKÓW 
! SZCZEPIENIA CHRONIA ŻYCIE.„  –  KTÓRA  JEST SKIEROWANA  BEZPOSREDNIO DO WSZYSTKICH WSSE I PSSE W POLSCE. 
OTRZYMANE OD FUNDACJI MATERIAŁY EDUKACYJNE  W POSTACI PLAKATÓW, ULOTEK , BROSZUR I FILMÓW NA CD, ORAZ 
GADŻETÓW, KTÓRE NASTĘPNIE  PRZEKAZYWANE BYŁY DO UCZESTNIKOW RÓŻNYCH SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PSSE 
DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ /PIKKNIKI, SZKOLENIA/   

  - 25 KWIETNIA 2017R.W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SZCZEPIEŃ ORAZ ŚWIATOWEGO DNIA MENINGITIS ODBYŁA SIĘ 
KONFERENCJA "PUBLICZNEGO ZDROWIA DRESZCZE- PNEUMOKOKI, MENINGOKOKI I…KLESZCZE! „ PODCZAS SPOTKANIA 
OMÓWIONO PRZYCZYNY ,OBJAWY, LECZENIE I PROFILAKTYKĘ ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH ,MENINGOKOKOWYCH I 
KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU. PORUSZONO TEMAT –INWAZYJNE ZAKAŻENIA PNEUMOKOKOWE I MENINGOKOKOWE 
ORAZ ZWRÓCONO UWAGĘ NA KZM- CO WIEMY DZISIAJ? ”

PROWADZIMY  DALEJ SPOTKANIA „POTENCJAŁ ZDROWIA CZŁOWIEKA. SAMORZĄDY I PRACODAWCY – DOBRE PRAKTYKI W 
PROFILAKTYCE”  KTÓRE ZOSTAŁY ROZSZERZONE O PROFILAKTYKĘ CHORÓB ŹAKAŹNYCH W KIERUNKU DO ZBUDOWANIA 
ZDROWEGO MIEJSCA PRACY POD HASŁEM ZDROWIE – CZŁOWIEK –PROFILAKTYKA DLA  PRZEDSTAWICIELI PSSE ,SAMORZĄDÓW 
ORAZ PRACODAWCÓW.  SPOTKANIA ODBYŁY SIĘ W KATOWICACH, LUBLINIE ,BIAŁYMSTOKU I PŁOCKU. HONOROWY PATRONAT 
OBJĄŁ G I S ,  ZZP, ZHEIE. CELEM KONFERENCJI JEST DOSTARCZENIE UCZESTNIKOM PRAKTYCZNEJ WIEDZY NA TEMAT 
PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH (WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO REGIONU) W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH, 
CHOĆ NIE WSZYSTKIE MOŻNA SKUTECZNIE LECZYĆ TO WSZYSTKIM MOŻNA SKUTECZNIE ZAPOBIEGAĆ POPRZEZ PROFILAKTYKĘ 
SZCZEPIONKOWĄ.

- WSPARCIE  ODDZIAŁÓW :  KLINIKI CHORÓB INFEKCYJNYCH WE WROCŁAWIU  : CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII  
KSS IM.J.P II W KRAKOWIE ; NEUROINFEKCJI I NEUROLOGI DZIECIĘCEJ KSS W KRAKOWIE ; SZPITALA DZIECIĘCEGO W 
WARSZAWIE ORAZ KLINIKI OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEJ UM W BIAŁYMSTOKU POPRZEZ ZAKUP SZPRZETÓW ORAZ BIEŻACE 
REMONTY. 

 - FINANSOWANIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I MENINGOKOKOM I KZM DLA 21 DZIECI  Z RODZIN O NISKIM 
STATUSIE MATERIALNYM 

  -   LECZENIE I REHABILITACJA DZIECI  I MŁODZIEŻY ZARÓWNO W OŚRODKACH REHABILITACYJNYCH JAK  I  TURNUSACH 
REHABILITACYJNCH.

  -WSPARCIE LECZENIA PODOPIECZNYCH FUNDCJI
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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

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

10000000

17000

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE 
PROFILAKTYKI NEUROINFEKCJI ; KAMPANIE 
EDUKACYJNE MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE 
ŚWIADOMOŚCI SPOLECZEŃSTWA NA TEMAT 
ZAGROŻEŃ, MENINGOKOWYCH, 
PNEUMOKOKOWYCH I KZM. REHABILITACJA I 
LECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY PO 
SCHORZENIACH  NEUROINFEKCYJNCH I 
NEUROLOGICZNYCH ORAZ 
NOWOTWOROWYCH; SZCZEPIENIE DZIECI I 
MŁODZIEŻY PRZECIWKO MENINGOKOKOM I 
PNEUMOKOKOM I KZM Z RODZIN O NISKIM 
STSTUSIE MATERIALNYM; WSPIERANIE LECZENIA 
DZIECI PODOPIECZNYCH FUNDACJI WSPARCIE 
ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH :CHORÓB 
INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECĘCEJ 
ORAZ NEUROINFEJCJI INEUROLOGII DZIECIĘCEJ  
KSS IM.J.P. II W KRAKOWIE I ODDZIAŁU CHORÓB 
INFECYJNYCH  WE WROCŁAWIU ORAZ SZPITALA 
DZIECIĘCEGO IM. PROF.DR MED. 
J.BOGDANOWICZA W WARSZAWIE; KLINIKI 
OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEJ UM W 
BIAŁYMSTOKU

94.99.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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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) 301 052,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 298 605,74 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 446,66 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

4.1. 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 160 238,94 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 138 366,80 zł

2.4. Z innych źródeł 2 446,66 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 124 714,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 132 549,13 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: 199 958,45 zł 132 549,13 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

199 958,45 zł 132 549,13 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 LECZENIA ,SZCZEPIENIE I REHABILITACJI DZIECI  I MŁODZIEŻY
WSPARCIE  ODDZIAŁÓW, DZIAŁANIA EDUKACYJNE

132 549,13 zł

1 1 LECZENIE I REHABILITACJA 115 157,21 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

38 366,80 zł

100 000,00 zł

0,00 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)

0,00 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 98 647,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 0,00 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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2 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)

85 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

85 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 23 642,00 zł

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

23 642,00 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)  

0,00 zł

10 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  OKw 
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)

75 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 75 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

10 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 23 642,00 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 23 642,00 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

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)

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

985,00 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

Maria Kądzioła Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-10
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