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Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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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 2018-07-16

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 karolina.kanar-
kossobudzka@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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze statutem celem działalności fundacji jest:
• niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz osobom chorym i niepełnosprawnym;
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz 
aktywizacji zawodowej i życiowej;
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz 
ratowania życia;
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
• prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
• prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw 
konsumentów;
• kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw 
człowieka i demokracji;
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami i społecznościami;
• działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w zakresie w 
jakim wspiera on cele statutowe Fundacji;
• prowadzenie działalności na rzecz wsparcia rodziców w wychowaniu 
małych dzieci;
• niesienie pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
• profilaktyka zdrowotna;
• szerzenie wiedzy medycznej;
• finansowanie prac badawczo-rozwojowych w medycynie;
• wspieranie placówek ochrony zdrowia;
• zwiększanie bezpieczeństwa na drogach;
• finansowanie działań związanych z ochroną środowiska;
• niesienie pomocy dla ludności rejonów zagrożenia ekologicznego;
• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy;
• działania na rzecz wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej;
• działania charytatywne;
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działania na rzecz ochrony mniejszości narodowych;
• działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a 
także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; w tym wspieranie 
lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie podejmowanych działań, 
nakierowanych na rozwój sportu, kultury, sztuki i nauki;
• działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
• działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego;
• działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
• działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
• niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
• działania na rzecz zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, 
nierównego traktowania, uprzedzeń i segregacji społeczeństwa;
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju placówek oświatowych oraz 
placówek psychologiczno-oświatowych;
• niesienie pomocy rodzicom samotnie wychowującym dzieci;
• niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i 
niematerialnych   otrzymywanych przez Fundację;
2) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, 
rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
3) udzielanie wsparcia i pomocy osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji socjalnej;
4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w 
zakresie objętym celami Fundacji;
5) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
6) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i 
działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
7) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom 
i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami 
Fundacji;
8) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
9) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami 
administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, 
także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z 
celami 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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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1

19

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

W 2017 r. Fundacja Aviva prowadziła działania związane z finalizacją IV edycji konkursu grantowego „To 
dla mnie ważne” oraz działania związane z jego V edycją, która skierowana była do wszystkich, którzy 
swoje inicjatywy adresują do dzieci w wieku 0-13 lat. Wnioskodawcą w konkursie mogły być zarówno 
osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, jak i lokalne społeczności. Cała suma 
pojedynczego grantu musiała być przeznaczona na realizację działań non – profit wspierających ważne 
inicjatywy społeczne. Konkurs miał pomagać dzieciom w ich rozwoju, edukacji, zdobywaniu wiedzy o 
rozwijaniu swoich pasji oraz kompetencji (w tym kompetencji cyfrowych). Konkurs miał także 
integrować i mobilizować do działania - wykorzystano do tego internet, w tym media społecznościowe. 
W pierwszym etapie konkursu wyboru najlepszych pomysłów dokonywali internauci i lokalne 
społeczności, poprzez głosowanie na najbardziej potrzebne lokalnie pomysły wśród wszystkich 
zgłoszonych. To mieszkańcy wiedzą bowiem co najbardziej potrzeba w danej społeczności. Następnie z 
pośród finalistów internetowego głosowania jury konkursu wybrało 11 inicjatyw, które uzyskały 
dofinansowanie i przeszły do fazy realizacji. Były to plac zabaw, boisko sportowe, ogród edukacyjny czy 
sala doświadczeń świata. Dodatkowo wszystkie zgłaszane pomysły miały szanse na zebranie 
potrzebnych im funduszy w zbiórce crowdfundingowej, którą Fundacja Aviva umożliwiła wraz z 
portalem wspieram.to - 3 projekty (m.in. stworzenie Sali Integracji Sensorycznej) uzyskały w ten sposób 
niezbędne finansowanie.

Drugim ważnym działaniem statutowym była organizacja kampanii i konkursu społecznego „Wiem, 
czym oddycham” we współpracy z firmą Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. W Polsce ostatnimi 
laty poważnym problemem stał się smog, który spowodowany jest przez ogrzewanie domów węglem 
niskiej jakości i spaliny produkowane przez samochody. Akcja społeczna miała przede wszystkim 
edukować społeczeństwo oraz mobilizować ludzi do działania w trosce o zdrowie i środowisko. 
Fundacja Aviva zorganizowała dla lokalnych społeczności konkurs na zewnętrzne czujniki jakości 
powietrza. Na stronie internetowej wiemczymoddycham.pl każdy mógł zgłosić konkretną lokalizację, w 
której powinien pojawić się czujnik, a następnie głosować na wybrane miejsce. Zaangażowanie 
mieszkańców było bardzo duże – zagrzewały do głosowania także lokalne organizacje pozarządowe, 
media, szkoły i samorządy. Czujniki otrzymało 100 lokalizacji z największą liczbą głosów od internautów, 
a kolejne 50 wybrała Fundacja z puli pozostałych miejsc zgłoszonych w konkursie, aby uzupełnić „białe 
plamy” na mapie Polski. Ich montaż rozpoczął się już w 2018 r. Akcja prowadzona była w oparciu o 
technologię i czujniki firmy Airly – krakowskiego start-up’u, zwycięzcy Smogathonu 2016. Buduje on 
sieć czujników w całej Polsce, umożliwiając monitoring jakości powietrza poprzez stronę internetową i 
aplikację na smartofony – czujniki zbierają i przetwarzają dane w czasie rzeczywistym: poziom stężenia 
pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Wśród 
zwycięskich miejsc w konkursie pojawiły się duże miasta, małe miejscowości i wsie.  Ważnym celem 
kampanii był wzrost świadomości społecznej na temat smogu i jego szkodliwości dla zdrowia. Na 
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych udostępniono materiały edukacyjne i 
poradnikowe, zaproszono do współpracy ekspertów i blogerów, którzy byli promotorami akcji. 

Ponadto Fundacja Aviva brała czynny udział w akcjach organizowanych przez Fundatora w ramach 
prowadzonych działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR): włączała się w zbiórki finansowe, 
rzeczowe oraz aktywności wspierające pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i socjalnych dzieci, 
organizowała różne akcje w ramach wolontariatu pracowniczego (np. akcje sprzątania lasu czy 
wolontariat cyfrowy polegający na mapowaniu białych plam na mapach miejsc narażonych na 
katastrofy naturalne, aby w przyszłości łatwiej mogła dotrzeć do nich pomoc humanitarna). 
Organizowała także pomoc dla ofiar nawałnic jakie przeszły przez Polskę w sierpniu 2017 r.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Podstawową 
działalnością Fundacji 
była organizacja 
konkursów: 
grantowego „To dla 
mnie ważne” (konkursu 
na działania 
pomagające dzieciom w 
ich rozwoju, edukacji, 
zdobywaniu wiedzy o 
rozwijaniu swoich pasji 
oraz kompetencji, w 
tym kompetencji 
cyfrowych) i "Wiem, 
czym oddycham" (akcji 
edukującej 
społeczeństwo oraz 
mobilizującej ludzi do 
działania w trosce o 
zdrowie i środowisko, w 
której Fundacja 
zorganizowała dla 
lokalnych społeczności 
konkurs na zewnętrzne 
czujniki jakości 
powietrza). Oba 
działania skierowane 
były dla lokalnych 
inicjatyw społecznych 
(zgłaszanych przez 
aktywnych 
mieszkańców, szkół, 
organizacji 
pozarządowych oraz 
samorządów), które 
wspierają dzieci i 
lokalne społeczności, a 
zarazem integrują i 
mobilizują na do 
działania na rzecz dobra 
wspólnego. Ponadto 
Fundacja prowadzi inną 
pomoc finansową 
potrzebującym 
instytucjom i osobom 
np. pomoc dla ofiar 
nawałnic jakie przeszły 
przez Polskę w sierpniu 
2017 r.

99.94 Z
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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 wyników/zysków i strat) 421,549.42 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 419,083.29 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,214.67 zł

e) Pozostałe przychody 251.46 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 366,602.20 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

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. Jeśli 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,641.74 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

41,602.20 zł

325,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 50,305.48 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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27,483.29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,641.74 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 391,721.86 zł 4,641.74 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

391,600.00 zł 4,641.74 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

65.86 zł

56.00 zł 0.00 zł

1 Konkursu grantowy „To dla mnie ważne” wspierający lokalne inicjatywy społeczne dedykowane 
wspieraniu rozwoju i edukacji dzieci w wieku 0-13 lat

4,641.74 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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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

- 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 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0.00 zł

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

0.00 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Kulińska
Agnieszka Wieczorek-Nowak
Magdalena Wrzecińska-Wypych

26.03.2017
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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