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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. DERENIOWA Nr domu 10 Nr lokalu 91

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-776 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 690023930

Nr faksu E-mail joanna.kostecka@mam-
serce.org

Strona www www.mam-serce.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-08-16

2012-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14253808600000 6. Numer KRS 0000362564

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

Joanna Kostecka Prezes 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

Aleksandra Komosińska Członek Rady Fundacji TAK

Sylwia Węglarz Członek Rady Fundacji TAK

Anetta Radziszewska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "MAM SERCE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
2.Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie 
ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
3.Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i 
opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
4.Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia 
dzieci.
2.Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i 
placówkach polskich lub zagranicznych.
3.Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
4.Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny 
dziecięcej.
5.Wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci.
6.Pomoc finansowa i rzeczowa dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, 
a w szczególności domów dziecka.
7.Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Mam serce prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.

Fundacja realizuje cele statutowe dzięki środkom pochodzącym z dobrowolnych wpłat darczyńców oraz ze zbiórek publicznych 
prowadzonych na terenie całego kraju, jak również 1% podatku przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji.

Fundacja prowadzi zbiórki publiczne głównie za pośrednictwem Internetu – w formie kampanii 
e-mailingowych, apeli wysyłanych w newsletterze, postów organicznych oraz płatnych kampanii na Facebooku, a także realizacji 
i promocji materiałów video pokazujących historie podopiecznych. 

I. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci

I.I. OPERACJE 

W 2019 r. Fundacja sfinansowała w całości lub części 10 operacji zagranicznych oraz 3 operacje w Polsce, na co łącznie 
przeznaczyła 1 202 883,47 PLN.  
W ramach tej sumy Fundacja sfinansowała:

I.I.I. OPERACJE ZAGRANICZNE:

1) 5 operacji serca – 493 618,30 PLN
Beneficjentami były dzieci ze złożonymi wrodzonymi wadami serca: HLHS (hipoplazją lewej komory), skrajnym zespołem Fallota, 
brakiem pnia płucnego i tętnic, zarośnięciem zastawki pnia płucnego. Ich leczenie nie było możliwe w Polsce, dlatego rodzice 
zdecydowali się na operacje w Universitätsklinikum w Münster (Niemcy) oraz w szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu 
(Dzieciątka Jezus) w Rzymie (Włochy), które specjalizują się w tego typu wadach. 

2) 3 operacje ortopedyczne – 52 586,22 PLN

Trójka podopiecznych chorujących na artrogrypozę (wrodzoną sztywność stawów), przepuklinę oponowo-rdzeniową, rozszczep 
kręgosłupa, częściowy niedowład kończyn dolnych, dysplazję diastroficzną, przeszła specjalistyczne leczenie chirurgiczne w 
dwóch klinikach: Schön Klinik w Vogtareuth oraz w Orthopädische Kinderklinik w Behandlungszentrum Aschau (Niemcy). Były 
to: operacje bioder i kolan. Dzięki zaawansowanym metodom operacji dzieci wcześniej skazane na wózek i kalectwo otrzymały 
szansę na większą sprawność fizyczną i na samodzielne chodzenie.  
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3) 2 operacje twarzoczaszki – 222 713,75 PLN

Dwójka podopiecznych chorujących na: zespół Aperta (zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się m.in. zarośnięciem szwów 
czaszkowych i palcozrostem) oraz zespół Pfeiffera (choroba genetyczna powodująca liczne anomalie, m.in. deformację czaszki), 
przeszła w USA skomplikowane operacje twarzy i czaszki, wykonane metodą Lefort III. To skomplikowany zabieg polegający na 
oderwaniu twarzoczaszki od podstawy czaszki z równoczesnym jej złamaniem. Przed operacją kości czaszki uciskały mózg, 
zniekształcając głowę i uciskając ośrodek wzroku i słuchu. Dzięki operacji możliwe było udrożnienie dróg oddechowych, 
zapobiegnięcie ślepocie, poprawa słuchu, a jednocześnie poprawa wyglądu twarzy, co znacznie wpłynęło na komfort życia tej 
dwójki dzieci.  
Obie operacje zostały wykonane w The Craniofacial Center w Medical City Dallas Children ’s Hospital w USA, przez dr. Jeffreya 
Fearona, światowej sławy specjalistę od wad twarzoczaszki.  

I.I.II. OPERACJE W POLSCE     

1) 3 operacje ortopedyczne – 433 965,20 PLN

Fundacja sfinansowała również operacje ortopedyczne w Polsce dla trójki dzieci: Jagody chorującej na artrogrypozę, Maksa 
chorującego na dziecięce porażenie mózgowe i znaczną deformację stawu biodrowego oraz Bartka cierpiącego na zespół 
Angelmana i walczącego ze skutkami nieprawidłowego leczenia – niesprawnymi nogami.
Cała trójka przeszła skomplikowane operacje nóg (w tym rekonstrukcji kości) w polskiej klinice Paley European Institute, w której 
gościnnie operuje dwóch najlepszych specjalistów amerykańskich – dr Dror Paley oraz dr David Feldman. Dzięki najlepszej 
możliwej medycznej opiece – dzieci, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło skutku, zyskały dużo większą sprawność i 
– tak jak w przypadku Maksa – mogły postawić pierwsze samodzielne kroki.

I.II. LECZENIE ZAGRANICZNE     

Poza operacjami Fundacja sfinansowała także konsultację ortopedyczną w Schön Klinik w Vogtareuth oraz konsultację 
kardiologiczną w szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu w Rzymie. Na obie konsultacje przekazaliśmy łącznie 19 105,73 PLN.
W ramach leczenia zagranicznego sfinansowaliśmy również transport medyczny do Niemiec dziecka po operacji ortopedycznej 
oraz – dzięki darowiznom od pośrednika tanich linii lotniczych FRU.PL – bilety do USA i Włoch dla trójki naszych podopiecznych, 
wyjeżdżających na operacje do tych krajów.
Łącznie przekazaliśmy na ten cel 27 942,98 PLN.

I.III. LECZENIE W POLSCE

Fundacja finansowała również leczenie dla 17 dzieci w polskich placówkach medycznych, nie objęte refundacją NFZ: leczenie z 
zastosowaniem komórek macierzystych w Klinice Neurologii Dziecięcej w Lublinie, leczenie onkologiczne (podaniem leku 
Mozobil) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz badania i konsultacje medyczne. Na ten cel przekazaliśmy 67
 898,38 PLN. 

I.IV. REHABILITACJA  

W 2019 r. Fundacja przekazała 177 441 PLN na rehabilitację stacjonarną oraz 39 988,6 PLN na turnusy rehabilitacyjne, łącznie 
384 431,11 PLN.
34 podopiecznych Fundacji – dzieci po operacjach ortopedycznych, z zanikiem mięśni, porażeniem mózgowym, wadami serca, 
chorobami genetycznymi, autyzmem – zostało objętych stałą, comiesięczną pomocą, w ramach której korzystało z usług 
fizjoterapeutycznych w domu lub wykwalifikowanym ośrodku. Rehabilitacja obejmowała fizjoterapię, zajęcia usprawniające i 
stymulujące rozwój, terapię integracji sensorycznej. Wszystkie te terapie miały na celu przywrócenie jak największej sprawności 
naszym podopiecznym zmagającym się z wieloma dysfunkcjami. 
Fundacja sfinansowała także 9 turnusów rehabilitacyjnych.

I.V. SPRZĘT REHABILITACYJNY I MEDYCZNY  

Fundacja zaopatrzyła w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny 31 dzieci, na co przeznaczyła łącznie 130 737,27 PLN. Kwota 
pochodziła z wpłat od darczyńców oraz środków z 1%.
W ramach przyznanej pomocy zakupiliśmy:
7 par ortez                                        44 987,87
2 foteliki specjalistyczne                14 491,00
3 pionizatory                                   13 576,00
2 wózki inwalidzkie z akcesoriami         11 041,30
Proteza oka                                      8 309,90
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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

Sprzęt do rehabilitacji                     6 458,93
Schodołaz                                           5 500,00
Akcesoria do terapii sensorycznej            4 732,28
6 par okularów korekcyjnych                  3 862,00
2 pulsoksymetry                              3 348,00
Aparat do elektroterapii                       3 300,00
6 par obuwia ortopedycznego           2 364,20
Siedzisko ortopedyczne                       1 800,00
Kombinezon kompresyjny, gorset ortopedyczny   1 400,00
Inne                                                   5 565,79

I.VI. LEKI
  
W 2019 r. Fundacja pokrywała koszty leczenia farmakologicznego oraz zaopatrzenia w produkty apteczne dla 24 podopiecznych. 
Na ten cel przeznaczyła kwotę 56 980,02 PLN. Beneficjentami były dzieci wymagające na stałe przyjmowania leków i 
suplementów, chorujące na zespół Leigha (encefalopatię martwiczą), rdzeniowy zanik mięśni (SMA), padaczkę lekooporną, 
mózgowe porażenie dziecięce.

II. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

W ramach wspierania działalności placówek wychowawczo-oświatowych przekazaliśmy Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej 
FREE darowiznę pieniężną w kwocie 10 500 PLN na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych dla podopiecznych Fundacji FREE 
ze specjalnymi
potrzebami kształcenia. W skład zakupionych materiałów weszły m.in.: tablice edukacyjne, liczydła, litery, puzzle, zestawy do 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

III. Udzielanie pomocy dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Z okazji Mikołajek Fundacja wysłała 230 paczek upominkowych do wszystkich swoich podopiecznych. W każdej paczce znalazły 
się: pluszaki, kubki świąteczne, ozdoby choinkowe i słodycze.
Jak co roku, chcieliśmy w ten sposób umilić naszych podopiecznym świąteczny czas, by choć na chwilę zapomniały o swojej 
chorobie.
Darowizny rzeczowe zostały ufundowane i przekazane przez zaprzyjaźnione przedszkola i szkołę z Warszawy oraz zakupione ze 
środków Fundacji. Szacowana wartość wszystkich paczek wyniosła 17 590,78 PLN.

IV. Działalność Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego 
 
Dzięki wpłatom pochodzącym z 1% podatku w 2019 r. udało się zgromadzić kwotę 555 138,94 PLN. Ze środków tych zostały 
sfinansowane następujące cele:
Rehabilitacja dla 25 dzieci                     133 819,00
1 operacja zagraniczna w Rzymie       74 000,00
Sprzęt rehabilitacyjny dla 19 dzieci       66 464,48
Badania, konsultacje medyczne, komórki macierzyste 31 192,05
Leki dla 20 dzieci                               27 827,90
7 turnusów rehabilitacyjnych               22 478,60
Cele promocyjne                             

Łącznie wydana kwota w ramach 1% to 355 782 PLN. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w kolejnym roku 
rozliczeniowym.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

81

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

1. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE ZAKUPU 
SPECJALISTYCZNEGO SPRZęTU MEDYCZNEGO 
ORAZ LEKARSTW NIEZBĘDNYCH DO RATOWANIA 
ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECI 2. ORGANIZOWANIE 
I FINANSOWANIE LECZENIA I REHABILITACJI 
DZIECI W OŚRODKACH I PLACÓWKACH 
POLSKICH LUB ZAGRANICZNYCH 3. 
ORGANIZOWANIE AKCJI POMOCY DZIECIOM Z 
UDZIAŁEM INNYCH PODMIOTÓW 4. 
INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MEDYCYNY DZIECIĘCEJ 
5. WSPIERANIE RZECZOWE I FINANSOWE 
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, 
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
RATOWANIA ZDROWIA I ŻYCIA DZIECI 6. POMOC 
FINANSOWA I RZECZOWA DLA OŚRODKÓW 
WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZYCH, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOMÓW DZIECKA

88.99.Z 373 745,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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555 138,94 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) 3 354 332,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 352 800,17 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 433,26 zł

e) pozostałe przychody 98,72 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 797 661,23 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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
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2.4. Z innych źródeł 1 531,98 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 373 745,00 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: 2 568 358,48 zł 373 745,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 343 360,83 zł 373 745,00 zł

1 Dzięki wpłatom pochodzącym z 1% podatku w 2019 r. udało się zgromadzić kwotę 555 138,94 
PLN. Ze środków tych zostały sfinansowane następujące cele:
•1 operacja zagraniczna w Rzymie (74 000 PLN)
•Sprzęt rehabilitacyjny dla 19 dzieci (66 464,48 PLN)
•Rehabilitacja dla 25 dzieci (133 19 PLN)
•7 turnusów rehabilitacyjnych (22 478,60 PLN)
•Badania, konsultacje medyczne, komórki macierzyste (31 192,05 PLN)
•Leki dla 20 dzieci (27 827,90 PLN)
•Cele promocyjne (17 963 PLN)

373 745,00 zł

1 Pociot Bartosz (zakup obuwia ortopedycznego, ortez, pionizatora, akcesoriów do terapii integracji 
sensorycznej, opłacenie rehabilitacji i turnusu rehabilitacyjnego)

43 020,00 zł

2 Kośmider Katarzyna (rehabilitacja) 24 227,94 zł

3 Szyska Zuzanna (opłacenie konsultacji kardiologicznej we Włoszech, zakup pulsoksymetru i leków) 21 605,65 zł

4 Głodowska Marcelina (zakup artykułów rehabilitacyjnych i leków; rehabilitacja) 15 376,86 zł

5 Kunz Olaf (opłacenie ortez, obuwia ortopedycznego, leków i rehabilitacji) 14 457,72 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 249 873,59 zł

1 547 787,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 009 439,34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 078,46 zł

218 486,93 zł

1 432,26 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 17 963,00 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

790 953,41 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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1.1. 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)

5 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)

3,75 etatów

5 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 313 056,89 zł

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

313 056,89 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)

10 429,90 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)  

2 608,81 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

299 264,70 zł

299 264,70 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 792,19 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 313 056,89 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

11 386,35 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

7 081,00 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

Joanna Kostecka, 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
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