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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. PREZYDENCKA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-072 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 509671585

Nr faksu E-mail fundacja@ogrodnadziei.org.pl 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

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

Anna Maria Somorowska Przewodniczaca Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Dębicka CZłonek Rady Fundacji TAK

Anna Sierpowska Członek Rady Fundacji TAK

Mirosław Szlagor Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Ślusarek Członek Rady Fundacji 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)                       

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,
muzykoterapia, choreoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych
somatycznie i innych zainteresowanych,
-budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników 
psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. 
poprzez działania medialne
-organizacja spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i 
doświadczeń związanych z celami Fundacji
-prowadzenie działalności informacyjnej
-organizowanie akcji i imprez charytatywnych dla pozyskania środków na 
działalnośc statutową
-skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym 
przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych w kraju i zagranicą
-propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, 
spadków, darwoizn na realizację celów statutowych
współpraca z insytyucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami 
opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań 
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)

W 2020 roku Fundacja pomimo pandemii 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 XVI Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – Ogród NADZIEI”, oraz z zasobów Fundacji. Wiele działań na rzecz naszych 
Podopiecznychze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne przenieśliśmy do strefy on-line. W ramach Integralnego 
Programu Zdrowienia odbyły się 32 konsultacje psychoonkologiczne, 19 konsultacji w Emocjonalnych Przyczynach Chorób, 
6 warsztatów Terapii Simontonowskiej, 332 sesje terapii psychoonkologicznej, 12 sesji psychoonkologicznej terapii pary, 14 
sesji coachingu stylu życia, 10 spotkań grupy wsparcia, 33 sesje jogi śmiechu, 1 cykl grupowego treningu uważności oraz 1 sesja 
Radykalnego Wybaczania. W 2019 r. z pomocy Fundacji skorzystało 97 osób, w tym osoby chore i wspierające, z których 
większość uczestniczyła w kilku formach pracy.
Pomimo, ze obserwowaliśmy wśród naszych Podopiecznych wzrost poziomu stresu spowodowany informacjami o wzmożonym 
zagrożeniu zakażeniem koronwawirusem w grupie osób chorych onkologicznie, pacjenci nie decydowali się na udział w treningu 
antystresowym i nie udało się zebrać grupy na ten warsztat. Pacjenci częściej niż w latach ubiegłych rezygnowali z udziału w 
warsztatach czy terapii w ostatniej chwili z uwagi na gorsze samopoczucie fizyczne.
Wśród osób, które uczestniczyły w warsztatach Terapii Simontonowskiej przeprowadziliśmy ankiety ewaluacyjne. W grupie 23 
osób, które odesłały nam wypełnione ankiety średnia ocena warsztatów w skali 0-5 przedstawiała się następująco: Treść zajęć: 
4,7 Sposób prowadzenia: 4,5 
Korzyści osobiste: 4,8 Samopoczucie po zajęciach: 4,6  Ocena globalna zajęć: 4,7.
Zdecydowana większość Podopiecznych, którzy brali udział w kilku proponowanych przez nas formach pracy nad sobą i 
wsparcia, wykorzystując wiedzę dotyczącą połączenia ciała, umysłu i ducha doświadczała poprawy w zakresie samopoczucia 
psychicznego i fizycznego. Osoby te lepiej radziły sobie sobie z emocjami, czerpały więcej radości z życia i nabierały chęci do 
życia. Na skutek terapii chorzy nawiązali lepszy kontakt ze sobą i swoim ciałem, rozwijając w sobie akceptację dla siebie 
samych. Nauczyli się odczytywać sygnały emocjonalne płynące z ciała, rozpoznawać swoje potrzeby, dbać o ich zaspokojenie i je 
wyrażać. Wielu spośród nich dzięki większej samoświadomości nauczyło się dostrzegać swoje granice, dbać o nie i bronić ich w 
razie potrzeby. Gdy w terapii uczestniczyły pary - osoba z diagnozą i osoba wspierająca, można było zaobserwować zmiany we 
wzajemnej komunikacji, pozwalające na większą bliskość oraz ułatwiające znajdowanie porozumienia i wspólne zmaganie się z 
chorobą. Większość osób uczestniczących w terapii doświadczała poprawy stanu zdrowia, widocznego w wynikach badań 
kontrolnych. Jedna z naszych Podopiecznych w wyniku pracy nad sobą podjęła szkolenie w coachingu i Mindfulness, by 
wspierać innych w rozwoju. Inna po zakończeniu terapii założyła swoją fundację pomagającą chorym onkologicznie. Kolejny 
pacjent z zaawansowanym rakiem mózgu doświadczył remisji po nawrocie choroby i został ojcem. Nasza najmłodsza pacjentka 
odnalazła swoją pasję i rozwijając ją rozpoczęła własną działalność gospodarczą. Wygląda na to, że praca nad sobą z naszą 
pomocą przyniosła Podopiecznym liczne korzyści osobiste, nie tylko w obszarze lepszego przystosowania do sytuacji choroby, 
ale również osobistego rozwoju, który można ująć w kategoriach wzrostu potraumatycznego. Korzyści te manifestowały się 
zwiększeniem aktywności społecznej i powrotem do aktywności zawodowej lub jej zmianą na bardziej satysfakcjonującą i 
zgodną z zainteresowaniami i wartościami.

Udział w warsztatach psychoedukacyjnych Terapii Simontonowskiej oraz w spotkaniach grupy wsparcia został w całości 
sfinansowany ze środków Fundacji w ramach działalności statutowej nieodpłatnej, a w pozostałych formach pracy był 
dofinansowany.
Prowadziliśmy działania na rzecz pozyskania sponsorów dla projektów realizowanych przez Fundację. Niestety, w tym roku z 
uwagi na trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw nie udało nam się pozyskać środków.
Aby zachować ciągłość naszych programów dla Podopiecznych przeprowadziliśmy dwie Aukcje Charytatywne dzieł sztuki i 
przedmiotów kolekcjonerskich „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI”, w kwietniu i w październiku. Obie aukcje odbyły się on-line bez 
udziału publiczności, ze względu na panujące restrykcje. Partnerami Aukcji byli: Centrum Sztuki Współczesnej, Dom Aukcyjny 
Rempex i OneBid, Kreacja Pro i Media Connect. Dochód z XVI i XVII Aukcji został przeznaczony na organizację i realizację 
Integralnego Programu Zdrowienia w 2020 i 2021 r.
Fundacja prowadziła działania na rzecz pozyskania środków z 1% podatku dochodowego. Środki z wpłat 1% podatku zostały 
przeznaczone na organizację i realizację Integralnego Programu Zdrowienia, w szczególności działalności nieodpłatnej.
Spośród naszych Podopiecznych survivors stworzyliśmy Power Team, czyli grupę osób gotowych dzielić się swoim 
doświadczeniem, by wspierać i inspirować innych. 4 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem zorganizowaliśmy 
w siedzibie Fundacji dzień otwarty z udziałem członków Power Teamu, którzy podzielili się swoimi historiami i odpowiadali na 
pytania uczestników spotkania.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  3



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

97

0

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

1 ochrona i promocja zdrowia

Działalnośc związana z ochronązdrowia 
ludzkiego, gdzie indziej nie klasyfikowana, 
w tym w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia. Prowadziliśmy działania w zakresie 
Integralnego Prgramu Zdrowienia, w tym 
psychoonkologiczną terapię indywidualną i 
grupową, grupę wsparcia, konsultacje 
psychoonkologiczne i w Emocjonalnych 
Przyczynach Chorób oraz warsztaty 
"Oswoić stres". Zajęcia miały na celu lepsze 
radzenie sobie z sytuacją choroby, 
towarzyszącymi jej emocjami i stresem, 
wzmacnianie nadziei i przeciwdziałanie 
nawrotom choroby poprzez stymulację 
układu odpornosciowego metodami 
psychologicznymi.

86.90.E 18 073,00 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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13 871,60 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) 268 762,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43 771,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56 945,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 168 045,57 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Działalnośc związana z ochronązdrowia 
ludzkiego, gdzie indziej nie klasyfikowana, 
w tym w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia. Prowadziliśmy działania w zakresie 

Integralnego Prgramu Zdrowienia, w tym 
psychoonkologiczną terapię indywidualną i 
grupową, grupę wsparcia, konsultacje 
psychoonkologiczne i w Emocjonalnych 
Przyczynach Chorób oraz warsztaty 
"Oswoić stres". Zajęcia miały na celu lepsze 
radzenie sobie z sytuacją choroby, 
towarzyszącymi jej emocjami i stresem, 
wzmacnianie nadziei i przeciwdziałanie 
nawrotom choroby poprzez stymulację 
układu odpornosciowego metodami 
psychologicznymi.

86.90.E 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59 120,00 zł

2.4. Z innych źródeł 195 770,57 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 27 657,29 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 580,80 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: 261 579,52 zł 18 580,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 21 220,82 zł 18 580,80 zł

1 prowadzenie grupy wsparcia 2 700,00 zł

2 prowadzenie warsztatu terapii Simontonowskiej 15 157,50 zł

1 prowadzenie grupy wsparcia 2 700,00 zł

2 prowadzenie warsztatu terapii Simontonowskiej 15 157,50 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

35 310,00 zł

23 810,00 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 22 550,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15 698,17 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

72 643,17 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,65 zł

114 064,61 zł

53 650,27 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 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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1.1. 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)

1 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)

1,00 etatów

13 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)

5 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

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 84 302,70 zł

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

84 302,70 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)

2 600,00 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)  

0,00 zł

7 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 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

7 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

31 200,00 zł

31 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 53 102,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 83 342,70 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 960,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  9



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

2 600,00 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

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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

Monika Anna Popowicz 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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