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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. INFLANCKA Nr domu 4B Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-189 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 606356742

Nr faksu E-mail fundacja@aviva.pl Strona www www.aviva.pl/fundacja-aviva

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-03-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14176439500000 6. Numer KRS 0000322135

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

Monika Kulińska prezes zarządu TAK

Agnieszka Wieczorek-
Nowak

członek zarządu TAK

Magdalena Wrzesińska-
Wypych

członek 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maciej Jankowski przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Bartosz Niewiadomski członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA AVIVA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Główną inicjatywą prowadzoną w tym roku była 2. edycja kampanii i konkursu społecznego „Wiem, czym oddycham” 
we współpracy z firmą Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Spośród 50 miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej aż 36 znajduje się w Polsce. 
Statystyki pokazują, jak ważny i aktualny jest temat walki ze smogiem, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować 
program „Wiem, czym oddycham”. Zrealizowaliśmy kolejny cykl działań, które mają uświadamiać, jaki wpływ na 
nasze życie ma zanieczyszczone powietrze i jak przeciwdziałać jego negatywnym skutkom. 

Tegoroczne aktywności:
a) 2. edycja konkursu dla społeczności lokalnych, gdzie nagrodami za zaangażowanie były zewnętrzne czujniki 
jakości powietrza. Na stronie internetowej wiemczymoddycham.pl każdy mógł zgłosić konkretną lokalizację, w której 
powinien pojawić się czujnik, a następnie zachęcać do głosowania na te miejsce. Czujniki otrzymało kolejnych 100 
lokalizacji z największą liczbą głosów w internetowym plebiscycie. Ranking zwycięskich lokalizacji 2. edycji konkursu 
na wiemczymoddycham.pl. W efekcie w Polsce działa już 400 urządzeń monitorujących smog, ufundowanych przez 
Fundację Aviva (w dwóch edycjach konkursu). Zgodnie z naszymi założeniami, wśród zwycięskich miejsc w 
konkursie pojawiły się duże miasta, małe miejscowości i wsie.

Osobną kategorię w rankingu stworzyliśmy dla szkół, które oprócz nagrody głównej mogły wygrać wewnętrzne 
czujniki jakości powietrza. Urządzenia trafiły do 50 szkół z największą liczba głosów.

Konkurs trwał od 1 października do 5 grudnia 2018 r. W tym czasie:
- zgłoszono ponad 2 000 lokalizacji 
- oddano ponad 75 000 głosów- 
Liczby podsumowujące dwie edycje konkursu:
400 - Tyle czujników jakości powietrza ufundowaliśmy
5 654 -Tyle lokalizacji zgłoszono do obu edycji konkursu
31 - Tyle szkół podstawowych zdobyło czujniki dzięki głosowaniu lokalnych społeczności

b) Darmowe materiały edukacyjne
Dodatkową aktywnością w ramach kampanii „Wiem, czym oddycham” było opracowanie darmowych scenariuszy 
lekcji dla szkół podstawowych, które przybliżały najmłodszym temat smogu i sposoby na radzenie sobie z 
zanieczyszczonym powietrzem. Tę aktywność przygotowaliśmy we współpracy z Wydawnictwem Nowa Era. W myśl 
hasła „walczymy ze smogiem od dziecka” podpowiadaliśmy wychowawcom i pedagogom, jak poruszać w szkole 
temat smogu.

Ponadto Fundacja Aviva brała czynny udział w akcjach organizowanych przez Fundatora tj.

c) Bieg w maskach antysmogowych –AirRun w Krakowie
Razem organizowaliśmy i pobiegliśmy w AirRun, pierwszym w Polsce biegu w maskach antysmogowych. Ten bieg 
był manifestem przeciwko dużemu zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Bieg odbył się w Krakowie, wzięło w nim 
udział 1000 osób, które wspólnie „biegły po czyste powietrze”. 

d) Badania płuc wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
Angażowaliśmy się w Światowe Dni Spirometrii 2018, w ramach których przebadano ponad 6 500 osób. 

e) W ramach prowadzonych działań społecznej odpowiedzialności biznesu Avivy (CSR) i wolontariatu pracowniczego 
Fundacja włączała się w zbiórki finansowe i rzeczowe (zbiórka środków na działania statutowe Fundacji „Dajemy 
dzieciom Siłę”, zbiórka rzeczy na wyposażenie schroniska dla zwierząt Fundacji Viva w Korabiewicach) oraz 
aktywności wspierające pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych oraz socjalnych dzieci np. prace porządkowe i 
remontowe w ośrodku socjoterapeutyczym w Warszawie. Działała na rzecz ochrony środowiska, zapraszając 
pracowników Avivy do sprzątania Puszczy Kampinoskiej i sadzenia młodych drzew. Przykładem wolontariatu 
cyfrowego jest „Mapathon 2018”, akcja polegająca na zaznaczaniu białych plam na mapach miejsc narażonych na 
katastrofy naturalne, aby w przyszłości łatwiej mogła dotrzeć do nich pomoc humanitarna).

f) Stałym działaniem koordynowanym przez Fundację jest zbiórka wśród pracowników nakrętek PET, które 
przekazywane osobom niepełnosprawnym na ich rehabilitację oraz zbiórka zużytych baterii.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

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

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

166000

0
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 462 329,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 461 235,89 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 093,91 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 431 408,33 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 447,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 447,80 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

301 057,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

113,46 zł

1 588,20 zł

1 Środki przekazane dla Stowarzyszenia Wiosna na realizację projektu, wspierającego rozwój 
wolontariuszy pracujących w lokalnych społecznościach przy "Szlachetnej paczce"

13 447,80 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 302 758,80 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 159 571,00 zł
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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.

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. 0,5 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

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Kulińska
Agnieszka Wieczorek-Nowak
Magdalena Wrzesińska-Wypych

Data wypełnienia sprawozdania
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