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za rok 2019

• 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 2020-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica POMIECHOWSKA Nr domu 47 Nr lokalu 14

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-694 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 48-533-365-505

Nr faksu E-mail kontakt@fundacjakasisi.pl Strona www www.fundacjakasisi.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-04-11

2015-12-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14662662800000 6. Numer KRS 0000457951

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

Mateusz Jakub Gasiński Prezes Zarządu TAK

Anna Dominika Kieniewicz Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Szymon Franciszek 
Hołownia

Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Anna 
Chmielewska

Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Prokop Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA KASISI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności 
człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej dla 
ludności z biedniejszych regionów Afryki;
2. Udzielanie pomocy społecznej, umożliwiającej zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb osobom, i rodzinom potrzebującym, pochodzącym z 
biedniejszych regionów Afryki;
3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i 
rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów Afryki, oraz 
integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka;
4. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności 
pomocy bytowej, edukacyjnej, i medycznej wśród osób z biedniejszych 
regionów Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Domu Dziecka w 
Kasisi w Zambii;
5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością 
Fundacji, w szczególności, których celami statutowymi jest szeroko 
rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w 
szczególności pomocy humanitarnej – bytowej, edukacyjnej i medycznej 
wśród ludności z biedniejszych regionów Afryki;
6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów 
Afryki;
7. Edukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów Afryki;
8. Promocja i organizacja wolontariatu;
9. Rozkrzewianie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których 
dostarczana jest pomoc.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Badanie i zbieranie informacji o potrzebujących pomocy;
2. Pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy;
3. Organizowanie wyjazdów wolontariuszy;
4. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób z biedniejszych regionów 
Afryki;
5. Tworzenie i wspieranie stałych lub czasowych misji i placówek pomocy;
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
7. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii 
informujących;
8. Organizowanie konferencji i seminariów;
9. Organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek publicznych wśród 
podmiotów w kraju i zagranicą, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń;
10. Gromadzenie środków na pomoc w kraju i zagranicą;
11. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
13. Współpracę z ośrodkami misyjnymi działającymi na kontynencie 
afrykańskim, a także współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i 
organizacjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
14. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
15. Finansowanie działalności leczniczej.

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

W roku 2019 Fundacja Kasisi realizowała następujące projekty:
- w  ramach projektu „Spiżarnia dla Kasisi " zebrane środki  zostały przeznaczone na zakup pełnowartościowego wyżywienia dla 
podopiecznych Domu Dziecka w Kasisi.
- w ramach projektu „Adoptuj z sercem” zebrane środki zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania, nauki 
i opieki medycznej wychowanków Domu Dziecka w Kasisi.
- w  ramach projektu  „Rozpieszczalnik”,który jest kontynuacją projektu "Fundusz Marzeń im. Francisa Bandy" zebrane środki 
zostały przekazane na realizację marzeń dzieci, rozwój ich pasji, drobne przyjemności, zakup zabawek, książek, sprzętu 
sportowego i organizację wycieczek edukacyjnych.
-w  ramach projektu „Garaż” zebrane środki zostały przekazane na pokrycie bieżących kosztów eksploatacji i serwisowania 
samochodów Domu Dziecka w Kasisi.
- w  ramach projektu „Akademia Kasisi” zebrane środki zostały przekazane na edukacje dzieci i ich opiekunek.
- w  ramach projektu „Prąd w Kasisi” zebrane środki zostały przeznaczone na pokrycie opłat za energię elektryczną w Domu 
Dziecka.
- w  ramach projektu „Studia dla Jamesa” zebrane środki przekazywane są na edukację jednego z wychowanków Domu Dziecka 
w Kasisi; pokrycie kosztów nauki na uczelni medycznej w Polsce, kosztów utrzymania oraz zakup materiałów dydaktycznych.
- w  ramach projektu „Studia dla Evelyn” zebrane środki przekazywane są na edukację jednej wychowanki Domu Dziecka w 
Kasisi; pokrycie kosztów nauki na uczelni medycznej w Polsce, kosztów utrzymania oraz zakup materiałów dydaktycznych.
- w  ramach projektu „Ozłacamy Kasisi” . Program o charakterze edukacyjno-charytatywnym. Jego celem jest 
rozpowszechnianie działalności prowadzonej przez Fundację, wiedzy o krajach afrykańskich oraz propagowanie idei 
crowdfunding’u, a także wsparcie finansowe podopiecznych Domu Dziecka w Kasisi. Program jest skierowany głównie do szkół i 
przedszkoli.
- w  ramach projektu „Świętuj z nami” zebrane środki zostały przeznaczone na realizacje celów statutowych Fundacji.
- w  ramach projektu „Zakochani w Kasisi ” zebrane środki zostały przeznaczone na realizacje celów statutowych Fundacji.
- w  ramach projektu „Zakupy dla Kasisi ”  zebrane środki zostały przeznaczone na realizacje celów statutowych Fundacji, w 
szczególności na pokrycie kosztów związanych m.in. z utrzymaniem podopiecznych, w tym z leczeniem (wraz z zapewnieniem 
odpowiednich usług medycznych oraz podstawowego sprzętu medycznego), edukację (w Zambii oraz poza jej granicami), a 
także pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem istniejącej infrastruktury i jej rozbudową. 
Dodatkowo w roku 2019 Fundacja przekazała do Domu Dziecka w Kasisi dary rzeczowe:
- Sprzęt medyczny, środki opatrunkowe, i inne potrzebne rzeczy. 
Fundacja Kasisi przesyłała średnio miesięcznie 40000 dolarów do sierocińca w Kasisi. W roku 2019 przekazaliśmy w sumie 
kwotę 480 200 dolarów. W przeliczeniu na PLN dało to kwotę, 1 862 049,85 PLN.
W ramach projektu "Studia Jamesa", przekazaliśmy na utrzymanie i koszty nauki 67 000 PLN oraz na "Studia Evelyn" 
przekazaliśmy 31 000 PLN. 
*Podana kwota może zawierać niewielkie różnice wynikające z przeliczenia kursu walut.
Pieniądze te zostały rozdysponowane przez siostry wg aktualnych potrzeb  podopiecznych na wyżywienie , prace remontowe, 
leczenie, edukację,rehabilitację, środki higieniczno -kosmetyczne i pielęgnacyjne, zakup odzieży, sprzętu medycznego i 
doposażenia.
W Kasisi jest ponad 240 dzieci. Miesięcznie przygotowujemy dla nich ponad 20 tys. posiłków. Ponad 60 podopiecznych wymaga 
stałej opieki medycznej. Każdy otrzymuje taką pomoc, jakiej potrzebuje.
W 2019 r. w sierocińcu został przeprowadzony kapitalny remont naszego szpitala House of Hope i Edmund ’s house, w którym 
mieszkają przedszkolaki. Plac zabaw został odnowiony,pojawiły się na nim nowe drewniane zabawki. Zakupiliśmy również nowy 
samochód.

Druk: NIW-CRSO 3



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

300

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 działalność charytatywnej

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI MISYJNYMI 
DZIAŁAJĄCYMI NA KONTYNENCIE 
AFRYKAŃSKIM, A TAKŻE WSPÓŁPRACA Z INNYMI 
INSTYTUCJAMI, OŚRODKAMI I ORGANIZACJAMI 
W ZAKRESIE WYMIENIONYM W CELACH 
DZIAŁANIA FUNDACJI: Fundacja współpracowała 
oraz wspierała finansowo i materialnie Dom 
Dziecka w Kasisi - ośrodek prowadzony przez 
polskie misjonarki Siostry Służebniczki 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
ze Starej Wsi. Dzięki wsparciu Fundacji możliwy 
był zakup doposażenia oraz sprzętu 
medycznego, modernizacja oraz prace 
remontowe w ośrodku. Fundacja wspierała 
także finansowo tworzenie nowych miejsc pracy 
w Domu Dziecka dla lokalnej ludności oraz 
wspierała proces edukacji i rozwoju personelu 
ośrodka. Pomagała wychowankom i rodzinom 
związanym z wychowankami Domu Dziecka w 
Kasisi w procesie usamodzielniania się.

94.99.Z 170 696,57 zł

2 działalność charytatywnej

BADANIE I ZBIERANIE INFORMACJI O 
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY: Fundacja zbierała 
informacje o potrzebujących pomocy poprzez 
kontakt tradycyjny oraz wirtualny z Siostrami 
Służebniczkami Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi 
prowadzącymi Dom Dziecka w Kasisi. Ponadto 
badała aktualną sytuację poprzez wizyty w 
Zambii, spotkania z personelem ośrodka, 
wychowankami Domu Dziecka, analizę 
dostępnej dokumentacji oraz ksiąg z bieżącej i 
przeszłej działalności sierocińca, spotkań z 
pracownikami zambijskiej opieki społecznej oraz 
miejscowej służby zdrowia.

94.99.Z 0,00 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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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) 3 294 765,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 236 123,87 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 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

3 działalność charytatywnej

POMOC RZECZOWA I FINANSOWA NA RZECZ 
OSÓB Z BIEDNIEJSZYCH REGIONÓW AFRYKI: 
Głównym celem projektów realizowanych przez 
Fundację jest zapewnienie wsparcia 
finansowego oraz pomocy materialnej dzieciom 
z Domu Dziecka w Kasisi w Zambii. Pomoc 
organizowana jest dzięki darczyńcom 
indywidualnym, którzy wspierają Fundację 
uczestnicząc w jej projektach. Część pomocy 
finansowej pochodzi ze zbiórek publicznych, w 
których uczestniczą, m.in. szkoły i przedszkola. 
Dzięki zebranym środkom zapewniliśmy 
dzieciom, m.in. pełnowartościowe posiłki, 
dostęp do edukacji w Zambii oraz w Polsce, 
rehabilitację oraz leczenie w Zambii oraz w 
Polsce. Zakupiona została potrzebna odzież, 
kosmetyki, środki higieniczne i pielęgnacyjne, 
zabawki, leki, materiały edukacyjne, sprzęt 
sportowy, mające na celu zapewnienie dzieciom 
normalnego dzieciństwa, wszechstronnego 
rozwoju oraz lepszego startu w przyszłość.

94.99.Z 0,00 zł
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d) przychody finansowe 793,51 zł

e) pozostałe przychody 57 847,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 065 427,30 zł

2.4. Z innych źródeł 58 641,46 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 170 696,57 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

1 Zakup oprogramowania do rozliczania PIT i prowizje bankowe 991,00 zł

1 Darowizny przekazane do Zambii w celu zapewnienia dzieciom w sierocińcu w Kasisi 
pełnowartościowych posiłków, dostępu do edukacji , leczenia i rehabilitacji, zakupu 
odzieży,środków higienicznych, pielęgnacyjnych, zabawek , materiałów edukacyjnych mające na 
celu zapewnienie dzieciom normalnego dzieciństwa.

169 478,57 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 170 696,57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 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

2 993 737,05 zł

24 000,00 zł

47 690,25 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 847 673,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 980 669,30 zł 170 696,57 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

2 388 449,90 zł 170 696,57 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 423,78 zł

590 653,38 zł

142,24 zł 0,00 zł

2 Środki przekazane na stypendium dla Jamesa 227,00 zł

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

314 096,03 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

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)

4,15 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)

20 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 354 794,00 zł

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

354 794,00 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)

5 761,75 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)  

3 007,13 zł

4 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

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

275 340,85 zł

259 936,65 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 278,82 zł

- inne świadczenia 11 125,38 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79 453,15 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 354 794,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

6 073,00 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

6 979,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 10



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

Mateusz Gasiński, Anna Kieniewicz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-14
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