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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY Nr domu 63A Nr lokalu PO.0E,NR20

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-091 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 317 91 41

Nr faksu E-mail fundacja@frm.org.pl Strona www www.frm.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-04-09

2004-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01501848000000 6. Numer KRS 0000105450

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

ADAM JELONEK HONOROWY PREZES
FUNDACJI

TAK

KATARZYNA
NOWAKOWSKA

PREZES ZARZĄDU TAK

KRZYSZTOF KŁAPA WICEPREZES 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 RONALDA MCDONALDA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

1. Poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach 
służby zdrowia.
2. Poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia  
zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze szczególnym 
uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także poprawa 
warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby 
zdrowia.
3. Fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cel poprzez prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, a w szczególności:

1.   zakładanie i prowadzenie placówek działających pod nazwą Dom 
Ronalda McDonalda, pozwalających na czasowe zakwaterowanie 
opiekunów dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, a także dzieci 
leczonych na tak zwanych „oddziałach dziennych”, poza miejscem stałego 
zamieszkania,
2.   zakładanie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda,
3.   wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz 
leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, w 
szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla 
programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, 
badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne,
4.   sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji 
oraz pochodzących z darowizn,
5.   wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej/lekarzy szpitali 
pediatrycznych w Polsce. Zakres wsparcia będzie limitowany wielkością 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym Fundacji.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ROMAN REWALD PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

PIOTR CYBURT CZŁONEK RADY TAK

MARIA JEŻOWSKA CZŁONEK RADY TAK

ANNA SOBOTA CZŁONEK RADY TAK

AGNIESZKA WDOWIŃSKA CZŁONEK RADY TAK

WIESŁAW JĘDRZEJCZAK CZŁONEK RADY TAK

JERZY KOWALCZYK CZŁONEK RADY TAK

MICHAŁ MATYSIAK CZŁONEK RADY TAK

PAWEŁ KASTORY WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

GRAZYNA NOWAK- 
POŁOMSKA

CZŁONEK RADY TAK

WALDEMAR TOPOLSKI CZŁONEK RADY TAK

ARTUR RYTEL CZŁONEK RADY TAK

MARCIN BONICKI CZŁONEK RADY TAK

ALINA BORUCKA CZŁONEK RADY TAK

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI CZŁONEK RADY TAK

IRENE JUREK CZŁONEK RADY TAK

ANETA JUTRZENKA CZŁONEK RADY TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Ronalda McDonalda od 2020 roku działa na rzecz idei „Aby rodzina mogła być razem" wspierając każdym z programów 
i każdym z projektów dodatkowych publiczną medycynę pediatryczną. Niezwykle trudne warunki pierwszych miesięcy pandemii 
spowodowały zawieszenie programu wyjazdowych badań ambulansów, ograniczenie aktywnej obecności na oddziałach 
szpitalnych, w tym zamknięcie salonów w Pokojach Rodzinnych Ronalda McDonalda, wstrzymanie programu wydarzeń 
popołudniowych dla dzieci i rodziców w Szpitalu Pediatrycznym WUM, wstrzymanie szkoleń a w efekcie całkowite wstrzymanie 
naboru do wolontariatu i zawieszenie wizyt wolontariuszy w szpitalach, wprowadzenie ograniczeń i nowych zasad Covidowych 
dla rodziców zamieszkujących w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie.

Zarząd Fundacji podjął decyzję o natychmiastowym włączeniu się w zakupy środków ochrony, w finansowanie testów i 
zopatrywanie szpitali w niezbędne wyposażenie oraz inne brakujace rzeczy. Ambulanse zostały zgłoszone do Ministerstwa 
Zdrowia jako potencjalne mobilne punkty wymazowe.

W szpitalach partnerskich Fundacja:
- sfinansowała testy Covid19 dla personelu medycznego - szpitale kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- finansowała badania w miejscu zamieszkania dzieci i rodzin przed planowymi przyjęciami na oddziały onkologiii i hematologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
- zespół Fundacji przekazał środki ochrony osobistej dla największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Maski trafiły do Szpitala 
Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w Lublinie. Od początku trwania epidemii Fundacja podarowała  44 000 masek największym szpitalom 
pediatrycznym w Polsce. Do tego przyłbice, środki do dezynfekcji, produkty spożywcze, meble, kosmetyki etc.

W 2020 roku Fundacja przygotowała formalnie do rozpoczęcia badań 2 mobilną klinikę, dar RMHC i Herba Lotmana, przy 
wsparciu i  zaangażowaniu producenta pojazdu MAN Polska i ALAB Laboratoria oraz niezmiennie Top-Medical.
Program badań  "NIE nowotworom u dzieci", dzięki pracy ekspertów medycznych w Radzie, równocześnie przeszedł 
modyfikację. Po 15 latach badań Fundacja zmieniła zakres oceny ultrasonograficznej i skupiając się na usg jamy brzusznej 
zaakcentowała rolę wczesnej diagnostyki wad  nerek i układu kielichowo-miedniczkowego. Zmiany w merytoryce służą 
wczesnym diagnozom i zapobieganiu trwałej niewydolności nerek. Rocznie z bezpłatnych, profilaktycznych badań korzysta od 
5000 do 8000 dzieci. W 2020 roku,  po wdrożeniu nowych wymogów i ograniczeń Sars-Cov19, było to 579 dzieci. 

Fundacja wspiera rodziny czasie, gdy dziecko trafia do szpitala, prowadząc Pokoje Rodzinne w IP-CZD /pierwszy Pokój Rodzinny 
w Polsce, działający od 2009 roku/ w Międzylesiu oraz w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego / od 
2015 roku 25 kuchni i 20 salonów objętych programem Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda/. W czasie pandemii programy 
Pokoi działały zgodnie z wytycznymi WHO, RMHC, MZ. Fundacja utrzymała zespół Koordynatorów Pokoi mimo w dużej części 
pracy zdalnej.

Mimo pandemii Fundacja cały czas prowadziła bezpłatny Dom Ronalda McDonalda przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w 
Krakowie. Dom ani na jeden dzień nie wstrzymał pracy, choć Domy w innych krajach bywały czasowo zamykane. Dając dach nad 
głową w czasie długotrwałej hospitalizacji dziecka rodzicom całej Polski, których często nie stać wynajem pokoju w Krakowie, w 
czasie pandemii Fundacja gwarantowała zarówno im jak i szpitalowi bezpieczeństwo pracy.

Przez cały 2020 rok zespół Fundacji uczył się zasad działanie w reżimach sanitarnych, zmieniał zasady i procedury, szkolił się, 
opracowywał plany przywracania programów, zgodne ze światowymi i polskimi regulacjami.
Zarząd dokładał wszelksich starań, by cały zespół i Wolontariusze zostali zaszczepieni wraz z personelem szpitali. Szczepienia 
odbyły się w ramach programów publicznych.
99% zespołu Fundacji przyjęło szczepionki.

Przez cały 2020 roku trwała budowa drugiego Domu Ronalda McDonalda w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Pod koniec roku ruszyły prace wykończeniowe oraz porządki, przygotowujące Dom i WUMIK, strefę rekreacji i 
funkcji przedszkola dla zdrowego rodzeństwa rodzin mieszkających w Domu, dla dzieci studentów medycyny, dla pracowników 
kampusu WUM, do otwarcia. 5 grudnia 2020 roku z racji pandemii Dom został symbolicznie pokazany online.
 
Budowa nie została przerwana na ani jeden dzień, a wdrożone środki ostrożności i odpowiedzialność ekip budowalnych 
pozwoliły bezpiecznie przejść przez ostatni etap budowy. Najtrudniejszą częścią projektu okazała się budowa i wdrożenie 
projektu "wyspa ciepła", realizowanego po raz pierwszy w Polsce, prowadzonego z udziałem zespołu projektowego Veolia. 
Kolejnym ważnym i czasochłonnym etapem były odbiory formalne odbywające się przy utrudnionym dostępie do urzędów i w 
warunkach konsultacji zdalnych. Dzięki pomocy samorządu lokalnego dzielnicy Ochota oraz szeregu instytucji potwierdzenie 
zakończenia budowy miało miejsce w marcu 2021 roku, a formalne pozwolenie na użytkowanie Dom otrzymał w czerwcu 2021 
roku. Inwestycja Dom Ronalda McDonalda dla Szpitala Pediatrycznego WUM w dniu odbioru zgody zaczęła pomagać, 10 
czerwca wprowadziła się pierwsza rodzina. 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-11 3



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

97840

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Przez cały rok 2020 społeczna Rada Fundacji oraz zespół dokładały szeregu starań, by utrzymać, poprawić, zaktywizować 
działania fundraisingowe. Wszystkie one miały miejsce online, lub działy się w ograniczonych formułach.
W specjalny sposób Fundacja przeprowadziła działania na rzecz 1%, zaangażowała wolontariuszy zdalnie w projekt "Czapka od 
Serca", adresowany do szpitali onkologicznych, którego finał zaplanowano na listopad 2021 roku.

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) 10 625 742,06 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. 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 ochrona i promocja zdrowia

1. Działalność na rzecz rodziców i małych 
pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie poprzez udostępnianie 
im możliwości bezpłatnego zamieszkania w 
czasie pobytu z dzieckiem w szpitalu w 
najbliższym sąsiedztwie szpitala, w Domu 
Ronalda McDonalda.
2. Działalnośc na rzecz dzieci i rodziców - 
pacjęntów IP-CZD w Międzylesiu oraz Szpitala 
Pediatrycznego WUM w Warszawie - 
prowadzenie programu Pokoi Rodzinnych 
Ronalda McDonalda tj. przestrzeni dedykowanej 
rodzinie, z kuchnią, salonem, łazienkami.
3. Bezpłatny program o ogólnopolskim zasięgu 
"NIE nowotworom u dzieci" - kompleksowe 
badania USG adresowane do grupy 9 miesięcy - 
6 lat. Program wspiera wczesną diagnostykę 
chorobó onkologicznych, diagnozuje zmiany i 
odstępstwa od normy u najmłodszych. Dociera 
do miejsc, w których brakuje możliwości 
wykoania specjalistycznych badań 
profilaktycznych.

86.90.E 296 259,57 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-11 5



296 259,57 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 472 288,30 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 140 942,94 zł

e) pozostałe przychody 12 510,82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 174 563,73 zł

2.4. Z innych źródeł 154 918,76 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 296 259,57 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

1 Koszty programu 1% (projekty ulotek, plakatów, ogłoszenia) 31 729,60 zł

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

4 393 099,76 zł

4 898 083,01 zł

883 380,96 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 4 645 760,36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 6 489 286,07 zł 296 259,57 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

5 826 527,94 zł 296 259,57 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

48 767,76 zł

608 620,12 zł

5 370,25 zł 0,00 zł

2 Program Dom Ronalda McDonalda w Krakowie i budowa Domu Ronalda McDonalda w Warszawie 213 532,11 zł

3 Program "NIE nowotworom u dzieci” 43 460,83 zł

4 Program Pokoje Rodzinne w szpitalach IP-CZD i WUM 7 537,03 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 31 729,60 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

31 729,60 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
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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)

20 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)

14,50 etatów

12 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)

52 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

52 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 198 177,78 zł

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

1 198 177,78 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)

6 333,33 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)  

3 962,79 zł

213 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)

102 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

102 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

213 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

940 551,06 zł

927 031,06 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

13 520,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 257 626,72 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 1 198 177,78 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

9 000,00 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

10 000,00 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

KATARZYNA RODZIEWICZ 
(WCZEŚNIEJ NOWAKOWSKA) - 

PREZES ZARZĄDU
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11
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