
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWY

Ulica PUŁAWSKA Nr domu 158/164 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-670 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228432411

Nr faksu 228432411 E-mail 
fundacja@ogrodnadziei.org.p
l

Strona www http://www.ogrodnadziei.org.pl/index.php

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-07-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01583292100000 6. Numer KRS 0000218418

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 Anna Popowicz Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Gwiazdowska Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Szymańska Przewodnicząca Rady TAK

Arkadiusz Chmurzyński Członek Rady TAK

Katarzyna Grysińska Członek Rady TAK

Danuta Grzejda Członek Rady TAK

Franciszek Kubiczek Członek Rady TAK

Wojciech Połeć Członek Rady TAK

Maciej Ślusarek Członek Rady TAK

FUNDACJA PSYCHOONKOLOGII I PROMOCJI ZDROWIA "OGRÓD NADZIEI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich rodzin), w 
tym osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych 
na nowotwory oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich 
bliskich, w postaci warsztatów i indywidualnych sesji 
psychoterapeutycznych (szczególnie w oparciu o Program Simontona) 
oraz grup wsparcia
organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi relaksacyjne, 
arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, śmiechoterapia, joga 
lecznicza, itp.) dla osób chorych somatycznie i innych zainteresowanych
organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji dla 
personelu medycznego
budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników 
psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. 
poprzez działania medialne
organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i 
doświadczeń związanych z celami Fundacji
prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac 
naukowych 
organizowanie akcji i imprez charytatywnych dla pozyskania środków na 
działalność statutową 
skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym 
przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i za granicą 
współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami 
opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań 
statutowych
propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, 
spadków, darowizn, na realizację celów statutowych

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)

300

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Osoby będące odbiorcami wywiadów dotyczących psychoonkologii i profilaktyki zdrowotnej, 
których nasi specjaliści udzielili dla Radia ON, czytelnicy artykułu opublikowanego w E!Stilo.

Przez cały 2016 rok Fundacja prowadziła działalność związaną z organizacją i realizacją Integralnego 
Programu Zdrowienia dla osób chorych na nowotwory i ich bliskich. W działania te zostały 
zaangażowane środki pochodzące z 1% podatku, z X i XI Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – Ogród 
NADZIEI”, oraz z zasobów Fundacji pochodzących z darowizn. W ramach Integralnego Programu 
Zdrowienia odbyło się 56 nieodpłatnych konsultacji psychoonkologicznych dla 81 osób, 9 konsultacji 
dietetycznych dla 10 osób, 2 warsztaty zdrowego gotowania dla 12 osób, 10 warsztatów 
psychoedukacyjnych dla 80 osób, 275 sesji psychoterapii,  2 sesje coachingu zdrowia dla 1 osoby, 11 
spotkań grupy wsparcia dla 35 osób, 46 sesji jogi relaksacyjnej, 25 sesji Terapii Tańcem i Ruchem dla 5 
osób oraz 2 sesje z cyklu grupowego treningu uważności dla 6 osób. W 2016 r. z pomocy Fundacji  w 
ramach Intergralnego Programu Zdrowienia skorzystało 168 osób,  z których większość uczestniczyła w 
kilku formach pracy.
Kosultacje psychoonkologiczne były udzielane nieodpłatnie i realizowane przez psychoonkologów w 
ramach wolontariatu. Udział w warsztatach psychoedukacyjnych wg Terapii Simontonowskiej oraz w 
spotkaniach grupy wsparcia został w całości sfinansowany ze środków Fundacji, a w pozostałych 
formach pracy był dofinansowany. 
Przygotowaliśmy 1 wniosek o dotację na realizację projektu, który nie uzyskał dofinansowania. 
Prowadziliśmy działania na rzecz pozyskania sponsorów dla projektów realizowanych przez Fundację. 
Udało nam się pozyskać nieodpłatnie powierzchnię reklamową dla XI Aukcji Charytatywnej w 5 
miesięcznikach. 
Prezentowaliśmy działalność Fundacji na naszym stoisku podczas I Międzynarodowego Dnia Jogi oraz 
podczas imprezy plenerowej Wolski Korowód.
W celu popularyzacji psychoonkologii, profilaktyki pierwotnej i zdrowego stylu życia zorganizowaliśmy 
panel dyskusyjny „Holistyczna profilaktyka dla zdrowia” z udziałem ekspertów z dziedziny genetyki, 
medycyny Wschodu i Zachodu, psychoterapii i psychoonkologii we współpracy z firmą Sante. W 
spotkaniu uczestniczyło prawie 100 osób. Panel inaugurował nowy projekt: opracowany przez 
specjalistów z zespołu „Ogrodu Nadziei” Integralny Program Profilaktyki „Równowaga dla Zdrowia” 
realizowany wspólnie z firmą Sante. W ramach projektu w 2016 r. odbyły się 3 otwarte wykłady, dla 
ponad 20 osób każdy. W sumie z Integralnego Programu Profilaktyki skorzystało nieodpłatnie ok. 130 
osób.
26 października 2016 r. Fundacja przeprowadziła XI Aukcję Charytatywną dzieł sztuki i przedmiotów 
kolekcjonerskich „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Partnerami 
Aukcji byli Muzeum Narodowe, Dom Aukcyjny Rempex i Artinfo.pl. W gmachu Muzeum Narodowego 
odbyła się wystawa przedaukcyjna oraz sama licytacja. Równolegle z salą obiekty były licytowane przez 
internet za pośrednictwem portalu Artinfo.pl Przed imprezą prezentowaliśmy obiekty i działalność 
Fundacji podczas Warszawskich Targów Sztuki w Arkadach Kubickiego. Dochód z XI Aukcji został 
przeznaczony na organizację i realizację Integralnego Programu Zdrowienia w latach 2016-17 r.
Złożyliśmy interpelację poselską w sprawie poprawy sytuacji psychoonkologii w Polsce.
Fundacja prowadziła działania na rzecz pozyskania środków z 1% podatku dochodowego. 
Przeprowadziliśmy kampanię w mediach społecznościowych. Środki z wpłat 1% podatku zostały 
przeznaczone na organizację i realizację Integralnego Programu Zdrowienia.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

1. działalność związana 
z ochroną zdrowia 
ludzkiego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, w 
tym w zakresie 
profilaktyki i promocji 
zdrowia. Działania 
wspomagające proces 
zdrowienia dla osób 
chorych na nowotwory 
i ich bliskich. 
Konsultacje 
psychoonkologiczne 
służące 
przeprowadzeniu 
wywiadu 
psychologicznego, 
zbadaniu poziomu 
dystresu i rozpoznaniu 
obszarów problemów, 
wymagających 
wsparcia, kwalifikacji 
podopiecznych do 
udziału w Integralnym 
Programie Zdrowienia 
oraz ustaleniu wspólnie 
z nimi indywidualnego 
programu 
terapeutycznego. 
Działania na rzecz osób 
zdrowych w ramach 
Integralnego Programu 
Profilaktyki.

86.90.E

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 4
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ochrona i promocja 
zdrowia

2. działalność 
psychologiczna i 
psychoterapeutyczna, 
w tym terapia 
indywidualna i 
grupowa, superwizja 
dla psychoterapeutów. 
Grupa wsparcia dla 
osób chorych na 
nowotwory i ich 
bliskich, której 
zadaniem jest 
wzajemne wsparcie 
uczestników w 
podobnej sytuacji 
życiowej poprzez 
wymianę doświadczeń, 
myśli, emocji 
związanych z chorobą i 
leczeniem. Grupa jest 
prowadzona przez 
psychoterapeutkę, 
która czuwa nad 
wzmacniającym 
charakterem spotkań. 
Uczestnicy wzajemnie 
inspirują się w 
poszukiwaniu 
optymalnych rozwiązań 
służących zdrowieniu.

86.90.E
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

3. pozostałe 
pozaszkolne formy 
edukacji, w tym 
warsztaty 
psychoedukacyjne, 
szkolenie lekarzy, 
personelu medycznego 
i terapeutów. 
Warsztaty Terapii 
Simontonowskiej, 
skierowane do osób 
chorych onkologicznie i 
ich bliskich służą 
wzmocnieniu 
motywacji chorych do 
leczenia, wspieraniu 
procesu zdrowienia 
oraz poprawie jakości 
życia uczestników. 
Podczas zajęć 
uczestnicy otrzymują 
wiedzę dotyczącą 
zależności pomiędzy 
ciałem, emocjami i 
umysłem oraz 
praktyczne narzędzia 
służące poprawie 
swojego stanu 
emocjonalnego i 
stymulowaniu układu 
odpornościowego. 
Wykłady dotyczące 
zdrowego stylu zycia 
oraz emocji i relacji dla 
osób zdrowych w 
ramach Integralnego 
Programu Profilaktyki.

85.59.E

Druk: MPiPS 6

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


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

1. działalność związana 
z ochroną zdrowia 
ludzkiego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, w 
tym w zakresie 
profilaktyki i promocji 
zdrowia.
Konsultacje dietetyczne 
i warsztaty zdrowego 
gotowania dla osób 
chorych na nowotwory 
i ich bliskich, służące 
przekazaniu wiedzy 
dotyczącej zdrowego 
odżywiania oraz 
umiejętności 
przygotowania 
zdrowych posiłków. 
Uczestnicy podczas 
konsultacji otrzymują 
indywidualne zalecenia 
dietetyczne, a w czasie 
warsztatu uczą się 
przygotowywać zdrowe 
i smaczne posiłki wg 
diety zasadowej.

86.90.E

Druk: MPiPS 7



ochrona i promocja 
zdrowia

2. działalność 
psychologiczna i 
psychoterapeutyczna, 
w tym terapia 
indywidualna i 
grupowa, superwizja 
dla psychoterapeutów. 
Terapia 
psychoonkologiczna dla 
osób chorych na raka i 
ich bliskich, oparta o 
model Terapii 
Simontonowskiej i 
Racjonalnej Terapii 
Zachowania pozwala na 
weryfikację  i zmianę 
niezdrowych wzorców 
mentalnych i 
emocjonalnych 
uczestników, mając na 
celu lepsze radzenie 
sobie z sytuacją 
choroby, wzmocnienie 
układu 
immunologicznego oraz 
poprawę jakości życia. 
Uczestnicy zwiększają 
swoją motywację i 
zaangażowanie w 
proces zdrowienia. 
Grupowa Terapia 
Tańcem i Ruchem uczy 
budowania głębszej 
relacji z ciałem, 
odczytywania jego 
sygnałów i potrzeb oraz 
wyrażania siebie i 
swoich emocji poprzez 
ruch.

86.90.E

Druk: MPiPS 8



nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

3. pozostałe 
pozaszkolne formy 
edukacji, w tym 
warsztaty 
psychoedukacyjne, 
szkolenie lekarzy, 
personelu medycznego 
i terapeutów.
Warsztaty 
gospodarowania 
energią życiową w 
stresie dla osób 
chorych na raka i ich 
bliskich, mające na celu 
rozwój świadomości 
ciała, jego potrzeb i 
nawiązanie z nim 
głębszej relacji. 
Uczestnicy poznają 
machanizmy 
funkcjonowania 
organizmu w stresie, 
zdobywają wiedzę o 
zasobach 
energetycznych i o 
gospodarowaniu nimi. 
Rozwijają  kompetencje 
poprzez praktyczne 
umiejętności i techniki 
pracy z ciałem i 
oddechem. Regularne 
zajęcia jogi 
relaksacyjnej budują 
kondycję i sprawność 
fizyczną uczestników, 
jednocześnie 
wprowadzając w stan 
harmonii ciała i umysłu.

85.59.E

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

Druk: MPiPS 9
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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) 184,013.01 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 103,087.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47,288.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 33,638.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,307.90 zł

0.00 zł

2,307.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 150,392.20 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

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)

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 31,312.91 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 31,312.91 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 10



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 40,922.61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5,393.23 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 206,419.21 zł 31,312.91 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

62,164.39 zł 3,260.00 zł

52,681.23 zł 28,052.91 zł

0.00 zł

0.00 zł

84,180.54 zł

7,393.05 zł 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: 

1 Integralny Program Zdrowienia 24,509.00 zł

2 Koszty obsługi Integralnego Programu Zdrowienia 6,803.91 zł

1 Terapia indywidualna 12,670.00 zł

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

7,198.71 zł

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. 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)

1.0 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)

0.8 etatów

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

2. Członkowie

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)

50.00 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

4.00 osób

46.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 122,541.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

25,900.00 zł

25,900.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 96,641.00 zł

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

80,586.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 47,520.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 33,066.00 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)

2,125.00 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

11.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

9.00 osób

2.00 osób

9.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

8.00 osób

1.00 osób
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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

2,125.00 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 brak
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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 Anna Popowicz Prezes 
Fundacji/27.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-03-10
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