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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina KLESZCZEWO

Powiat POZNAŃSKI

Ulica TOPOLOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość SZEWCE Kod pocztowy 63-004 Poczta TULCE Nr telefonu 48787500730

Nr faksu E-mail 
fundacja@dziecimadagaskaru.pl

Strona www www.dziecimadagaskaru.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-12-19

2021-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30199763500000 6. Numer KRS 0000404255

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

PATRYCJA HELENA MALIK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

KATARZYNA BIAŁOUS CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MAJA MAŁGORZATA 
CZERNIK

CZŁONEK ZARZADU 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

ALICJA KAROLINA 
KAMIŃSKA

CZŁONEK RADY TAK

AGATA WAŚ CZŁONEK TAK

FUNDACJA ANKIZY GASY - DZIECI MADAGASKARU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są: 
1. organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, 
dobroczynnej i
charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej,
2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
3. edukacja i rozwój dzieci i młodzieży,
4. promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich 
umiejętności,
5. pomoc ludziom cierpiącym ubóstwo,
6. działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,
7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11. ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia,
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
13. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
14. wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
15. promocja i organizacja wolontariatu,
16. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
17. dążenie do wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i 
nawiązywania osobistych więzi pomiędzy ludźmi odległych od siebie 
społeczeństw i kultur,
18. upowszechnienie wiedzy o Republice Madagaskaru – kulturze oraz 
aktualnych problemach i ich przyczynach,
19. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
20. pomoc ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granicą

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć oświatowych poprzez 
upowszechnianie wykształcenia i przekazywanie darowizn na akcje 
zmierzające do
ułatwienia dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży które z powodu 
ubóstwa mają utrudniony taki dostęp,
b. organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć naukowych poprzez 
organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów 
nad dziećmi i młodzieżą z
krajów rozwijających się, w tym Republiki Madagaskaru, polegającego na 
regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę i utrzymanie oraz 
wymianie listów i
zdjęć za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z 
młodymi mieszkańcami tych krajów,
c. organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć kulturalnych poprzez 
organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez 
charytatywnych,
informacyjnych, oraz kulturalnych poświęconych krajom rozwijającym się, 
w tym Republiki Madagaskaru, w szczególności spotkań informacyjno-
kulturalnych dla ofiarodawców Fundacji z jej spółpracownikami 
bezpośrednio pracującymi z beneficjentami pomocy organizowanej przez 
Fundację,
d. organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z 
dobroczynnością
poprzez świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej przeznaczonej dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób znajdujących się w 
niedostatku i potrzebujących pomocy,e. organizowanie lub finansowanie 
przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia poprzez
przekazywanie środków przeznaczonych do korzystania z opieki lekarskiej i 
zakupów leków poprzez beneficjentów Fundacji,
f. organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć z zakresu pomocy 
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społecznej poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwianie bytowania w 
warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzanie do 
życiowego usamodzielniania się osób i rodzin będących beneficjentami 
Fundacji,
g. działalność w zakresie ochrony środowiska poprzez przekazywanie 
środków na cele wynikające z prawa ochrony środowiska oraz 
organizowanie akcji i imprez na rzecz realizacji tych celów,
h. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez przekazywanie 
środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej 
oraz organizowanie i finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, 
kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
i. działalność w zakresie promowania twórczości artystycznej, talentów 
sportowych dzieci i młodzieży poprzez finansowanie, wspieranie oraz 
prezentowanie ich wyników na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym czy 
międzynarodowym,
j. popularyzowanie idei wolontariatu poprzez pozyskiwanie wolontariuszy 
oraz organizację ich wyjazdów do Republiki Madagaskaru oraz do innych 
krajów cierpiących ubóstwo,
k. promocję i organizację akcji, w tym kampanii społecznych, zbiórek 
publicznych, aukcji czy też koncertów charytatywnych – mających na celu 
uzyskanie dochodów na realizację celów statutowych,
l. uświadamianie społeczeństwa o potrzebach działania na rzecz 
niwelowania przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz 
konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym,
m. działalność w zakresie pozyskiwania darowizn finansowych i 
niefinansowych z przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji w 
ramach wszelkich działań charytatywnych,
n. współpracę z władzami samorządowymi rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
o. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach 
działania zbieżnych z celami Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, 
rzeczowo i finansowo,
p. współpracę z ośrodkami, podmiotami oraz środowiskami zagranicznymi 
ukierunkowaną 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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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

900

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2021 w ramach programu "adopcji na odległość" Fundacja zasponsorowała 450 osób z paru miejscowości na 
Madagaskarze.
Beneficjenci programu to dzieci i młodzież na  każdym etapie edukacji od przedszkola do studiów wyższych. Liczba wspieranych 
studentów na pięciu uczelniach to 37.
W ramach opłaty jednego stypendium szkolnego zawierają się takie koszty jak: roczne czesne, mundurek szkolny, wyprawka 
szkolna, obiady i śniadania w
stołówce szkolnej, fundusz medyczny oraz opłata administracyjna Fundacji. Koszt wsparcia jednego dziecka w wieku szkolnym w 
latach akademickich 2020/2021 i 2021/2022 wynosił równowartość 180 euro. Koszt stypendium studenckiego to kwota trzy lub 
czterokrotnie wyższa i pokrywała ona czesne za naukę na uczelniach wyższych, koszty podręczników, koszty wyżywienia oraz 
dojazdu do uczelni, lub w przypadku studiowania poza miejscem zamieszkania także i koszty wynajmu pokoju.
We współpracy z Polską Fundacją dla Afryki oraz partnerami biznesowymi Fundacja rozpoczęła budowę kuchni i stołówki przy 
szkole podstawowej dla 150 dzieci w wiosce Amapananina, 30 km od stolicy kraju.
Fundacja opłacała dodatkowo serwowanie 200 obiadów dziennie ( dodatkowo poza tymi w ramach adopcji na odległość) w 2 
odrębnych stołówkach w regionach wiejskich Madagaskaru. Posiłki były przeznaczone dla dzieci w szkołach podstawowych i były 
serwowane w miesiącach roku szkolnego.
Fundacja świadczyła pomoc rzeczową i finansową w okresie lockdown'u podczas pandemii Korona wirusa dla rodzin 450 
podopiecznych.  Cyklicznie, co dwa tygodnie rodziny otrzymywały zapomogę finansową na zakup jedzenia, zapasy ryżu, oleju, 
mydła oraz zwrot kosztów leczenia i zakupu leków. Ponadto okazjonalnie, wyjątkowo potrzebujące rodziny otrzymywały 
dodatkowe jedzenie oraz środki higieny osobistej.
Na przełomie lutego i marca malgascy studenci  we współpracy ze studentką dietetyki z Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu zrealizowani projekt naukowy mający na celu określenie sposobu żywienia dzieci objętych opieką Fundacji.
W ramach promocji działań na Madagaskarze Fundacja organizowała w Polsce wystąpienia i prelekcje o swojej działalności na 
rzecz dzieci z Madagaskaru. 
W lipcu 2021 roku odbyła się prezentacja rękodzieła i kultury malgaskiej w Kórniku w ramach imprezy 'Wianki Kórnickie'.
W październiku 2021  Fundacja brała czynny udział w konferencji naukowej "Seksuologia wieku rozwojowego" - tematem 
wypowiedzi prelegentów Fundacji była sytuacja i problemy młodych malgaskich dziewcząt. W  grudniu 2021 Fundacja 
uczestniczyła i współtworzyła  Dzień Malgaski w ramach Kina Afrykańskiego "Afrykamera" w Warszawie. Z ramienia Fundacji 
odbyła się prezentacja malgaskiego rękodzieła  oraz  prelekcja o formach wsparcia Fundacji oraz wolontariacie na 
Madagaskarze.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

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



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć 
naukowych poprzez organizowanie 
indywidualnego
patronatu osób z Polski i innych krajów nad 
dziećmi i młodzieżą z Republiki Madagaskaru 
polegającego na regularnej pomocy finansowej 
przeznaczonej na naukę i utrzymanie oraz 
wymianie listów i
zdjęć za pośrednictwem organizacji,
instytucji i osób pracujących z
młodymi mieszkańcami tych krajów. 
Organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć 
oświatowych poprzez
upowszechnianie wykształcenia i przekazywanie 
darowizn na akcje zmierzające
do ułatwienia dostępu do edukacji dla dzieci i 
młodzieży które z powodu ubóstwa
mają utrudniony taki dostęp,

85.60.Z 0,00 zł

2

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

Organizowanie lub finansowanie
przedsięwzięć związanych z
dobroczynnością poprzez
świadczenie pomocy finansowej i
rzeczowej przeznaczonej dla osób i
instytucji zajmujących się
wspieraniem osób znajdujących się w
niedostatku i potrzebujących pomocy.
Organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć z 
zakresu ochrony zdrowia poprzez przekazywanie 
środków przeznaczonych do korzystania z opieki
lekarskiej i zakupów leków poprzez 
beneficjentów Fundacji.
Organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć z 
zakresu pomocy społecznej
poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
na zaspokojenie niezbędnych
potrzeb życiowych, umożliwianie bytowania w 
warunkach odpowiadających
godności człowieka oraz doprowadzanie do 
życiowego usamodzielniania się osób
i rodzin będących beneficjentami Fundacji.

88.99.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

organizowanie lub finansowanie
przedsięwzięć z zakresu ochrony
zdrowia poprzez przekazywanie
środków przeznaczonych do
korzystania z opieki lekarskiej i
zakupów leków poprzez
beneficjentów Fundacji.
Organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć z 
zakresu pomocy społecznej poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, 
umożliwianie bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka oraz 
doprowadzanie do życiowego usamodzielniania 
się osób i rodzin będących beneficjentami 
Fundacji.
Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami 
i osobami o celach działania
zbieżnych z celami Fundacji, wspieranie ich 
organizacyjnie, rzeczowo i
finansowo.

86.90.E 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 593 395,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 593 395,03 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

1 47.91.Z

nazwa kodu PKD: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet.
Opis przedmiotu działalności gospodrczej:
Fundacja prowadziła sprzedaż internetowa rękodzieła wykonanego przez beneficjentów 
Fundacji. Sprzedaż odbywała się poprzez media społecznościowe. Rękodzieło obejmowało 
wyplatane kosze z sizalu i rafii, torebki damskie, zabawki z drewna oraz rafii a także 
materiałów recyklingowych, instrumenty muzyczne, magnesy na lodówki, szmaciane lalki, 
podkładki pod talerze i kubki.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  6



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 593 395,03 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 0,00 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: 346 926,87 zł 0,00 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

105 330,15 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

416 831,63 zł

176 364,00 zł

199,40 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 -105 330,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

241 596,72 zł 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)

3 osób

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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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)

2,29 etatów

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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 71 704,91 zł

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

71 704,91 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)  

1 012,04 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

57 965,91 zł

57 965,91 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 739,00 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 71 704,91 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

7 246,71 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)

Fundacja uzyskała status OPP 30.12. 2021. W okresie sprawozdawczym nie otrzymała 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych i nie podlegała jeszcze obowiązkom OPP.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

KATARZYNA BIAŁOUS, PATRYCJA 
HELENA MALIK, MAJA MAŁGORZTA 

CZERNIK
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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