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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica AL. DZIECI POLSKICH Nr domu 20 Nr lokalu A 120

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-730 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 665285147

Nr faksu E-mail fundacja@naszedzieci.org.pl Strona www www.naszedzieci.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-11-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000249753

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

Ewa Gorzelak - Dziduch Prezes TAK

Sylwia Hofman Wiceprezes TAK

Bożena Zaborowska Wiceprezes 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

Monika Grabowska - 
Dziadak

Przewodnicząca Rady TAK

Marta Grudzińska Wiceprzewodnicząca 
Rady

TAK

Joanna Król Sekretarz Rady TAK

FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM 
ZDROWIA DZIECKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy dzieciom z chorobą 
nowotworową oraz ich rodzinom w procesie leczenia na oddziałach 
onkologii dziecięcej zakładów opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swój cel m. in. poprzez:
• Organizowanie pomocy wolontaryjnej polegającej na:
o regularnej obecności przedstawicieli fundacji w zakładach ochrony 
zdrowia realizujących leczenie onkologiczne dzieci, za zgodą i przy 
współpracy personelu zakładów;
o nawiązywaniu kontaktu z nowo przyjętym dzieckiem i jego rodziną oraz 
udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom oraz ich 
zdrowemu rodzeństwu i rodzicom;
o organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i duszpasterskiej 
dla rodziców i rodzeństwa chorych dzieci, także dla rodziców będących w 
żałobie po śmierci dziecka;
o udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej ze środków fundacji dla 
chorych dzieci oraz ich rodzin tak w trakcie leczenia, jak i po jego 
zakończeniu oraz dla rodzin będących w żałobie;
o szkoleniu grup wolontariuszy, mających pracować z dziećmi i ich 
rodzicami.
• Organizowanie imprez okolicznościowych polegających na:
o uroczystościach świątecznych,
o wizytach znanych osób,
o spełnianiu marzeń chorych dzieci,
o organizacji wycieczek, kolonii i wszelkich form wypoczynku dla dzieci tak 
w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu.
• Utrzymywanie kontaktu z rodzinami dzieci, które zakończyły leczenie.
• Upowszechnianie wiedzy o dziecięcych chorobach nowotworowych 
wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci oraz podejmowanie działań 
mających na celu zapobieganie dyskryminacji w środowiskach szkolnych 
dzieci z chorobą nowotworową.
• Wspieranie rzeczowe i finansowe placówek realizujących leczenie dzieci 
z chorobą nowotworową, realizowane w szczególności poprzez zakup 
sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i 
nieodpłatne przekazywanie ich placówkom i instytucjom.
• Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 
modernizacji hospicjów przeznaczonych dla dzieci z chorobą 
nowotworową.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 roku Fundacja zakupiła i przekazała Klinice Onkologii w IPCZD analizator GEM PREMIER 3500 (analizator parametrów 
krytycznych) wraz z wyposażeniem. Sprzęt pozwala na szybką analizę wybranych parametrów krwi i natychmiastowe podjęcie 
działań medycznych.
Fundacja w roku sprawozdawczym zakupiła i przekazała Klinice Onkologii w IPCZD fantom do nauki obsługi dojść centralnych 
(szkolenia rodziców) oraz 5 wózków inwalidzkich.
Fundacja w 2018 roku przekazała na oddział m.in.: środki opatrunkowe do pielęgnacji dojścia centralnego, artykuły medyczne, 
słodycze i zabawki dla dzieci do gabinetu zabiegowego jako nagrody za bolesne zabiegi, artykuły higieniczne (pampersy, środki 
czystości i pielęgnacyjne), odzież.
Wykonywała konserwacje i naprawy sprzętów wyposażenia pokoju socjalnego dla rodziców pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD 
oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii.
W ramach prowadzenia indywidualnych subkont podopiecznych (subkonta księgowe) fundacja refundowała wydatki związane z 
dodatkowymi kosztami związanymi z leczeniem dziecka i pomocą społeczną dziecku i rodzinie. Współfinansowała/refundowała 
konsultacje, diagnostykę i leczenie poza granicami kraju.
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Fundacja w roku sprawozdawczym nieodpłatnie użyczała rodzicom/opiekunom sprzętu medycznego (m.in. koncentrator tlenu, 
ssak).

W ramach indywidualnej pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty związane m.in. z zakupem 
leków, materiałów opatrunkowych niezbędnych do pielęgnacji dojścia centralnego, nierefundowanej chemioterapii, odzieży, 
artykułów spożywczych i higienicznych, badań i hospitalizacji, zapewnieniem dojazdów dzieci z rodzicami do szpitala i 
powrotów do domu po leczeniu, noclegów rodziców w przyszpitalnym hotelu, wyżywienia oraz zakupem artykułów 
rehabilitacyjnych i medycznych.

Fundacja w okresie sprawozdawczym sprawowała opiekę nad  koordynacją przeglądów technicznych i prac porządkowych na 
placu zabaw.

W 2018 roku Fundacja zorganizowała 46 imprez okolicznościowych dla pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD:

2018 01 19 - Wieczór gier planszowych
2018 01 23 - Walentynkowa sesja zdjęciowa
2018 01 31 - Teatry Czytany: Kubuś Puchatek
2018 02 07 - Impreza karnawałowa pt. Zaczarowany Pociąg
2018 02 08 - Tłusty czwartek 
2018 02 10 - Teatr Czytany: Kubuś Puchatek
2018 02 15 - Warsztaty florystyczne - Walentynkowe obrazy z suszu
2018 02 18 - Wieczór gier planszowych
2018 03 08 - Dzień Kobiet
2018 03 15 - Warsztaty cukiernicze - Wielkanocne mazurki
2018 03 20 - Spotkanie z aktorem Markiem Kaliszukiem
2018 03 21 - Warsztaty florystyczne - Stroiki Wielkanocne
2018 02 23 - Ceremonia wręczenie Orderu Uśmiechu dla Prezes Fundacji Ewy Gorzelak
2018 03 25 - Teatr Czytany: Kubuś Puchatek
2018 03 27 - Wielkanocna Sesja Zdjęciowa
2018 03 30 - Odwiedziny Super bohaterów
2018 04 18 - Pokaz Contact Jugling
2018 05 10 - Warsztaty florystyczne
2018 05 24 - Teatr Cieni - Legendy polskie
2018 05 28 - Teatr Czytany: Kubuś Puchatek
2018 06 01 - Dzień Dziecka
2018 06 15 - Wieczór gier planszowych
2018 06 18 - Teatr czytany : Kubuś Puchatek
2018 07 17 - Wieczór gier planszowych
2018 07 18 - Zajęcia florystyczne: Kwiatowe Kompozycje 
2018 08 07 - Wieczór gier planszowych
2018 08 09 - Zajęcia plastyczne - malowanie palcami
2018 08 21 - Zajęcia florystyczne - Kwiatowe kompozycje w słoikach
2018 09 04 - Wieczór gier planszowych
2018 09 18 - Zajęcia florystyczne
2018 09 25 - Teatr cieni: Legendy Warszawskie
2018 10 04 - Pokaz Iluzji
2018 10 11 - Wieczór gier planszowych
2018 10 16 - Zajęcia florystyczne - Jesienne wianuszki
2018 10 24 - Święto Dyni
2018 11 22 - Wieczór gier planszowych 
2018 11 28 - Świąteczna sesja zdjęciowa
2018 11 28 - Warsztaty plastyczne - Zimowy krajobraz z pracownikami Cushman & Wakefield
2018 11 29 - Impreza Andrzejkowa
2018 12 06 - Zabawa Mikołajkowa - florystyczne warsztaty świąteczne (świąteczne wianuszki) i odwiedziny Sekcji Strzelniczej 
Legi Warszawa
2018 12 09 - Rozdanie prezentów - paczka dla dzieciaka na święta od strażaka 
2018 12 11 - Wieczór gier planszowych
2018 12 12 - Warsztaty mydełkowe
2018 12 18 - Wspólne śpiewanie i pierników ozdabianie 
2018 12 20 - Ozdoby z opłatka
2018 12 24 - Kolacja wigilijna
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Projekty zrealizowane w 2018 roku we współpracy z innymi organizacjami:

2018 01 14 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia
2018 01 18 - Zabawa karnawałowa ze Stowarzyszeniem Yang Human Impact
2018 02 11 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Warsztaty Kreatywne i sesja fotograficzna
2018 02 28 - Warsztaty z Fundacją Bator Tabor
2018 02 25 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Śmiechoterapia
2018 03 11 - Kawiarenka Niedzielna z Fundacją Onkolandia
2018 03 13 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Warsztaty kreatywne z pisania i ilustrowania książek
2018 03 28 - Warsztaty z Fundacja Bator Tabor
2018 04 15 - Kawiarenka Niedzielna z Fundacją Pogotowie Artystyczne - Występ Klauna Kulki
2018 04 22 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Warsztaty kulinarne prowadzone przez Fundację Małgosi Braunek „Bądź”
2018 04 26 - Warsztaty z Fundacją Bator Tabor
2018 05 13 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Warsztaty kulinarne prowadzone przez Fundację Małgosi Braunek „Bądź”
2018 05 27 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - „Dzień Mamy” 
2018 05 30 - Warsztaty z Fundacją Bator Tabor
2018 06 10 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Warsztaty kulinarne prowadzone przez Fundację Małgosi Braunek „Bądź”
2018 06 12 - Warsztaty kreatywne z Animacyjkowo
2018 06 21 - Warsztaty z Fundacja Bator Tabor
2018 10 03 - Spotkanie z Michałem Pazdanem i Fundacją Legii
2018 10 30 - Warsztaty z Fundacją Bator Tabor
2018 11 15 - Warsztaty z Fundacją Bator Tabor
2018 11 15 - Zajęcia Architektoniczne z Fundacją Onkolandia
2018 11 25 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Warsztaty fotograficzne
2018 12 02 - Zajęcia z Fundacją Onkolandia - Mikołajkowe spotkanie z teatrem lalkowym SIMCHE
2018 12 05 - Warsztaty z Fundacją Bator Tabor
2018 12 13 - Warsztaty plastyczne z Fundacja Pogotowie Artystyczne - Malowanie Antyram

  W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji w ramach projektu „Urodzinowa Niespodzianka” zorganizowali 24 
uroczystości urodzinowe dla dzieci, które w dniu swoich urodzin przebywały na oddziale oraz 3 uroczystości z okazji Pierwszej 
Komunii Świętej. Każde dziecko otrzymało tort i wymarzony prezent.

W roku sprawozdawczym Fundacja spełniała marzenia dzieci w czasie leczenia i terminalnym okresie choroby.

W ramach projektu „Artystyczne Soboty” odbyły się następujące spotkania:

2018 01 06 Temat zajęć: Zwierzęta z papieru
2018 01 13 Temat zajęć: Malowanie ramek
2018 01 20 Temat zajęć: Prezent dla Babci i Dziadka
2018 01 27 Temat zajęć: Świeczki

2018 02 03 Temat zajęć: Zimowe czapeczki - dekoracja z papieru
2018 02 10 Temat zajęć: Kartki Walentynkowe
2018 02 17 Temat zajęć: Pingwiny i misie na patykach
2018 02 14 Temat zajęć: Malowanie na szkle

2018 03 03 Temat zajęć: Włóczko mania - Wianki w kształcie jajka owijane włóczką
2018 03 10 Temat zajęć: Kurczaki z jajek
2018 03 17 Temat zajęć: Kartki Wielkanocne
2018 03 24 Temat zajęć: Palemki
2018 03 31 Temat zajęć: Drewniane ozdoby wielkanocne

2018 04 07 Temat zajęć: Kolorowe ptaszki z tektury
2018 04 14 Temat zajęć: Malowanie doniczek
2018 04 21 Temat zajęć: Obrazki z plasteliny
2018 04 28 Temat zajęć: Eco ptaszki
2018 05 05 Temat zajęć: Eco kukiełki
2018 05 12 Temat zajęć: Filcowe proporce
2018 05 19 Temat zajęć: Malowanie toreb
2018 05 26 Temat zajęć: Serca bez szycia i spotkanie ze stylistka oraz  prezenty dla mam z okazji Dnia Mamy
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2018 06 02 Temat zajęć: Maskotkowe ośmiornice
2018 06 09 Temat zajęć: Malowanie Ramek
2018 06 16 Temat zajęć: Zwierzaki z papieru
2018 06 23 Temat zajęć: Zawieszki na drzwi na Dzień Taty
2018 06 30 Temat zajęć: Proporce z filcu

2018 07 07 Temat zajęć: Malowanie  drewnianych serc i piesków
2018 07 14 Temat zajęć: Biżuteria z korali
2018 07 21 Temat zajęć: Ryby ze słomek                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                         
                                     
2018 07 28 Temat zajęć: Origami

2018 08 04 Temat zajęć: Zakręcona plastelina
2018 08 11 Temat zajęć: Ozdabianie skrzynek
2018 08 18 Temat zajęć: Zwierzęta z rolek
2018 08 25 Temat zajęć: Zwierzaki ze spinaczy

2018 09 01 Temat zajęć: Eco organizery na biurko
2018 09 08 Temat zajęć: Malowanie antyram
2018 09 15 Temat zajęć: Origami
2018 09 22 Temat zajęć: Malowanie kubków
2018 09 29 Temat zajęć: Ludziki z kasztanów

2018 10 06 Temat zajęć: Obrazki z nasion
2018 10 13 Temat zajęć: Malowanie ramek
2018 10 20 Temat zajęć: Słoikowe lampiony
2018 10 27 Temat zajęć: Opaski – maski (zwierzaki i stworki)

2018 11 03 Temat zajęć: Zwierzęta z talerzyków
2018 11 10 Temat zajęć: Biżuteria z korali
2018 11 17 Temat zajęć: Ozdabianie liści
2018 11 24 Temat zajęć: Tworzenie kartek świątecznych

2018 12 01 Temat zajęć: Kalendarze Adwentowe
2018 12 08 Temat zajęć: Bombki z żarówek
2018 12 15 Temat zajęć: Filcowe choinki na styropianie
2018 12 22 Temat zajęć: Tworzenie wspólnej pracy plastycznej - szopka
2018 12 29 Temat zajęć: Malowanie drewnianych ozdób świątecznych

 W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu „Wycieczka ze szpitala” zorganizowała 19 wyjazdów dla dzieci w 
trakcie leczenia i radioterapii:

2018 01 10 - Wycieczka do  Kina Cinema City Promenada na film pt.:  „Paddington”, po seansie, poczęstunek w restauracji Mc 
Donald’s
2018 01 24 - Wycieczka do Kina na film pt.: „Fernando”, po seansie, poczęstunek w restauracji Mc Donald’s
2018 02 21 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na bajkę pt. : „Pszczółka Maja i Miodowe Igrzyska”, po seansie 
poczęstunek  w restauracji Mc Donald ’s
2018 03 14 - Wycieczka na Stadion Narodowy na Wystawę Budowli z Klocków Lego, po zwiedzaniu poczęstunek w restauracji 
Mc Donald’s
2018 04 19 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na film pt. „Piotruś i Królik”, po zwiedzaniu poczęstunek w restauracji 
Mc Donald’s
2018 04 25 - Wycieczka do Muzeum Neonu i Muzeum Czar PRL po zwiedzaniu poczęstunek w restauracji Mc Donald ’s
2018 05 05 - Wycieczka do Fortu Sokolnickiego  na Galaktyczny Dzień Gwiezdnych Wojen, po zwiedzaniu poczęstunek w 
restauracji Mc Donald’s
2018 05 29 - Wycieczka do Teatru Małego Widza na spektakl „Sensoryczny Labirynt Muzyczny” w ramach projektu „NIE 
WYKLUCZAM”
2018 06 08 - Wycieczka do ZOO na piknik rodzinny pt. : „Dzień Dziecka z Fantazją”, którego organizatorem była Fundacja 
Dziecięca Fantazja.
2018 06 20 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na film pt. „Odlotowy Nielot”, po zwiedzaniu poczęstunek w restauracji 
Mc  Donald’s
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2018 07 18 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na film pt. „Iniemamocni 2”, po zwiedzaniu poczęstunek w restauracji 
Mc Donald’s
2018 08 13 - Wycieczka do PKiN do Galerii Figur Stalowych, po zwiedzaniu poczęstunek w restauracji Mc Donald ’s
2018 08 29 - Wycieczka do Kina Cinem City Promenada na film pt: „Krzysiu, gdzie jesteś?”, po seansie poczęstunek w restauracji  
Mc Donald’s
2018 09 05 - Wycieczka do PKiN na Perły Motoryzacji
2019 09 09 - Wycieczka na Stadion Legii na Wielki Mecz WOŚP kontra TVN
2018 10 10 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na film pt: „Mała stopa”, po seansie poczęstunek w restauracji Mc 
Donald’s
2018 10 17 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na film pt: „Hotel Transylwania 3”, po seansie poczęstunek w 
restauracji Mc Donald’s
2018 11 27 - Wycieczka do Manufaktury Cukierków, po wizycie poczęstunek w restauracji Mc Donald’s
2018 12 04 - Wycieczka do Kina Cinema City Promenada na film pt: „Grinch”, po seansie poczęstunek w restauracji Mc Donald’s

Dodatkowo odbyły się 3 wycieczki we współpracy z Fundacją Onkolandia:

2018 08 08 - Stadnina
2018 08 14 - Kino – Iniemamocni 2 i Książe Czaruś
2018 08 20 - Manufaktura czekolady

W 2018 roku Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom organizowała regularne zajęcia z dogoterapii w Klinice 
Onkologii:

2018 01 28 – Dogoterapia
2018 02 25 – Dogoterapia
2018 03 25 – Dogoterapia
2018 04 29 – Dogoterapia
2018 06 03 – Dogoterapia
2018 10 13 – Dogoterapia
2018 11 24 – Dogoterapia
2018 12 22 – Dogoterapia

W 2018 roku Fundacja we współpracy z Fundacją Domowe Hospicjum Dziecięce PROMYCZEK prowadziła spotkania Grupy 
Wsparcia dla rodzin w żałobie po stracie dzieci. Spotkania grupy odbywały się w siedzibie Fundacji Domowe Hospicjum 
Dziecięce PROMYCZEK w Otwocku. Spotkania prowadzone były przez psychologów i psychoterapeutę.

Ponadto w dniu 9 grudnia 2018 roku Fundacja w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z chorobą  nowotworową 
KOLIBER i The Compassionate Friends, Inc. po raz kolejny  zorganizowała uroczystość „Dzień Palenia Świec” – dzień pamięci o 
dzieciach, które zmarły. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży przy ul. Gwintowej 3 w 
Warszawie. Po uroczystej Mszy Św. przy akompaniamencie muzycznym wyczytano imiona i nazwiska zmarłych dzieci i zapalano 
świece, jako znak pamięci i wyraz solidarności z osieroconymi  rodzinami. W uroczystości uczestniczyło ok. 150 osób. Po 
zakończonej uroczystości odbyło się spotkanie dla rodzin w świetlicy przy Sanktuarium.

W 2018 roku odbyły się 4 spotkania dla wolontariuszy. Prowadzone były przez koordynatora wolontariatu - Joannę Brzezińską, 
psychologa Martę Grudzińską.

W dniach 24.06.2018 – 07.07.2018 roku w Ośrodku Wczasowym „BARON” miejscowości Sztutowo odbyły się kolejne 
zorganizowane przez fundację letnie kolonie wypoczynkowe „Wakacyjna Kropla Szczęścia” dla dzieci w trakcie i po leczeniu 
onkologicznym. Na wakacje pojechało 64 dzieci, pod opieką przeszkolonej kadry 11 wychowawców. Kierownikiem kolonii była 
Marta Grudzińska. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował lekarz Kliniki Onkologii IPCZD Marzena Stypińska, pielęgniarka 
Kliniki Onkologii IPCZD Joanna Papa. Kadra kolonijna liczyła 14 osób w tym 13 osób wykonywało swoje obowiązki w ramach 
wolontariatu.
Idea koloni wypoczynkowych skierowana do dzieci i młodzieży leczonych z powodu choroby nowotworowej, którzy z uwagi na 
poważny charakter swojej choroby oraz specyfikę jej leczenia są bardzo specyficzną grupą społeczną, na co dzień otoczeni 
nadopiekuńczą opieką rodziców, w większości przypadków uczący się w domu według programów indywidualnych, mają 
zazwyczaj bardzo ograniczony kontakt z rówieśnikami. Przyczyna takiego stanu jest też często spowodowana chorobą, 
zwłaszcza w przypadku dzieci chorujących na nowotwory OUN, niepełnosprawność, a co za tym idzie inność i brak akceptacji ze 
strony rówieśników. Z uwagi na stan zdrowia większość dzieci nie może uczestniczyć w zwykłych formach wypoczynku.
Tegoroczne kolonie ,,Wakacyjnej Kropli Szczęścia” pozwoliły 64 dzieciom spędzić dwa tygodnie poza domem, w towarzystwie 
rówieśników z podobnymi problemami, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpieczeństwa, profesjonalnej opieki medycznej 
oraz pedagogicznej. Dla wielu z nich był to pierwszy tego rodzaju wyjazd bez rodziców. Pobyt 
na koloniach pozwolił dzieciom nawiązać nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Przebywanie w środowisku dzieci z podobnymi 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

W roku 2018 pacjenci Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" mieli możliwość korzystania 
z wybudowanego przez fundację i przekazanego IPCZD w 2010 roku Placu Zabaw Nasze Dzieci.

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

2354

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

problemami pozwoliło dzieciom niepełnosprawnym na zrozumienie, że nie są w swojej chorobie osamotnione, dzieciom 
sprawniejszym na rozwijanie poczucia odpowiedzialności i konieczności pomocy słabszym kolegom.
Urozmaicone i dostosowane do możliwości wszystkich uczestników kolonii zajęcia pozwoliły dzieciom spędzić aktywnie dwa 
tygodnie, rozwijając ich zdolności plastyczne, wokalne, teatralne, sportowe i inne.
Zajęcia te, w tym także zajęcia sportowe np. kolonijna olimpiada sportowa, zajęcia na basenie, wycieczki nad morze i spacery po 
lesie oraz inne zajęcia sportowo-rekreacyjne (gry zespołowe – piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka) pozwoliły dzieciom, bez 
względu na ich stopień niepełnosprawności, na pokonanie własnych słabości i uwierzenie we własne możliwości oraz ocenę 
własnego stanu sprawności fizycznej. Propagowana w trakcie kolonii aktywność ruchowa (zajęcia rekreacyjne na basenie, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne) pozwoliła niektórym dzieciom po raz pierwszy zetknąć się z aktywnością ruchową (pacjenci 
onkologiczni zwalniani są zazwyczaj ze szkolnych zajęć wychowania fizycznego). 
Organizowane wycieczki pozwoliły dzieciom spędzającym większość czasu w szpitalu lub w domu na poszerzenie horyzontów. 
Wycieczki do Gdyni, Sopotu, Malborka, Szymbarku oprócz walorów czysto rozrywkowych, pozwoliły dzieciom na przyswojenie 
nowych wiadomości oraz rozwijanie wyobraźni i widzenia świata. Istotnym elementem niektórych zajęć było pokonywanie 
swoich słabości. Zajęciom na basenie oraz wyprawom nad morze towarzyszyła zabawa, radość oraz rehabilitacja.
Pobyt na koloniach szczególne znaczenie miał dla kilkorga dzieci ze wznową/progresją choroby nowotworowej. Czas spędzany 
wśród rówieśników, różnorodność zajęć i oferowanych rozrywek, pozwoliły dzieciom oderwać się od ich trudnej rzeczywistości i 
bardzo korzystnie wpłynęły na ich stan psychiczny pozwalając nabrać sił do dalszej walki z chorobą.

W 2018 roku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących wydarzeniach:
• XI Koncert charytatywny w Braniewie (23 03 2018)
• Akcja Charytatywna „Noc Cudów” w Pierwszym Gimnazjum Autorskim i Pierwszym Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 
im. Emanuela Bułhaka, wsparcie działań statutowych fundacji oraz spełnienie marzenia podopiecznego fundacji przez uczniów i 
rodziców szkoły (12 12 2018)
• Akcja Charytatywna „Wieczór Cudów” Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka, wsparcie działań 
statutowych fundacji oraz spełnienie marzenia podopiecznego fundacji przez uczniów i rodziców szkoły ( 18 12 2018)

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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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

Organizacja dla dzieci i ich rodziców 
różnorodnych form spędzania czasu w szpitalu 
podczas długotrwałego leczenia 
przeciwnowotworowego (m.in. Artystyczne 
Soboty – cotygodniowe zajęcia plastyczne, 
imprezy oddziałowe, wieczorki tematyczne, 
wizyty znanych osób, wycieczki do kina, 
muzeum, teatru itp.). Organizacja imprez 
urodzinowych dla dzieci, które w dniu swojego 
święta przebywają w szpitalu. Zajęcia pozwalają 
zarówno dzieciom jak i rodzicom na oderwanie 
się od problemów dnia codziennego i zabicie 
szpitalnej nudy. Edukują i wspierają rozwój 
małych pacjentów. Wsparcie psychologiczne 
rodziców dzieci, które przegrały walkę z chorobą 
nowotworową. Organizacja spotkań z dziećmi i 
młodzieżą dotyczących propagowania wiedzy na 
temat chorób nowotworowych oraz jak 
wspierać rówieśnika z chorobą nowotworową. 
Szkolenia dla wolontariuszy. Wsparcie rzeczowe 
szpitala (m.in leki, sprzęt).

86.90.E 487 318,06 zł

2

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

Szerokoprofilowa pomoc społeczna dla dzieci z 
chorobą nowotworową i ich rodziców/rodzin 
realizowana poprzez m.in. zakup leków, 
materiałów opatrunkowych do dojścia 
centralnego, żywności, odzieży oraz środków 
higienicznych i pielęgnacyjnych, opłata za pobyt 
rodzica przy dziecku, pobyty w przyszpitalnym 
hotelu – w trakcie hospitalizacji dziecka (zmiana 
opiekunów przy dziecku), przed/po 
chemioterapii w przypadku znacznej odległości 
miejsca zamieszkania od IPCZD lub ze względu 
na złe samopoczucie dziecka. Finansowanie 
nierefundowanych przez NFZ leków czy 
niestandardowych chemioterapii. 
Współfinansowanie/refundacja konsultacji, 
diagnostyki i leczenia poza granicami kraju. 
Refundacja dodatkowych kosztów związanych z 
leczeniem dziecka i pomocą społeczną dziecku i 
rodzinie dziecka. Minimalizowanie negatywnych 
skutków leczenia, rehabilitacja (zabiegi 
fizjoterapeutyczne, integracja sensoryczna, 
turnusy rehabilitacyjne i inne formy m.in. tj. 
dogoterapia, hipoterapia, zakupów 
oprotezowania, ortez itp. Zakup sprzętu 
służącego do rehabilitacji, obuwia 
ortopedycznego.

88.99.Z 2 173 869,41 zł
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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) 12 250 533,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 220 902,54 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 29 010,43 zł

e) pozostałe przychody 620,11 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 na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
polegająca m.in. na wsparciu w 
minimalizowaniu negatywnych skutków 
leczenia, rehabilitacji (zabiegi 
fizjoterapeutyczne, integracja sensoryczna, 
turnusy rehabilitacyjne i inne formy m.in. tj. 
dogoterapia, hipoterapia). Dofinansowanie 
zakupów oprotezowania, ortez itp. Zakup 
sprzętu służącego do rehabilitacji, obuwia 
ortopedycznego. Kolonie „Wakacyjna Kropla 
Szczęścia” są jedyną formą wypoczynku z której 
mogą skorzystać dzieci po lub w trakcie leczenia 
przeciwnowotworowego, które ze względu na 
rodzaj nowotworu lub skutki wywołane 
leczeniem nie mają innych możliwości 
samodzielnych wyjazdów.

94.99.Z 226 507,66 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 797 302,93 zł

2.4. Z innych źródeł 29 630,54 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 6 392 524,91 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 887 695,13 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 Pomoc społeczna, socjalna, refundacja dodatkowych kosztów związanych z leczeniem dzieci z 
chorobą nowotworową (dot. pacjentów i ich rodzin), wsparcie rzeczowe szpitala

2 572 041,60 zł

2 Organizacja projektów: zajęć, imprez, wycieczek, kolonii i spotkań dla dzieci w trakcie leczenia 
choroby nowotworowej i ich rodzin

315 653,53 zł

1 Cel szczegółowy wskazany przez podatników na poszczególne dzieci  (refundacja dodatkowych 
kosztów związanych z leczeniem i pomocą społeczną)

2 286 763,03 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 423 599,61 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

1 252 666,54 zł

6 534 063,74 zł

10 572,65 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 4 361 059,06 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: 7 963 083,30 zł 2 887 695,13 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

7 859 843,48 zł 2 887 695,13 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

628,67 zł

99 918,74 zł

2 692,41 zł 0,00 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

643 118,00 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)

2 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)

2,00 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)

102 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

102 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 162 223,20 zł

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

162 223,20 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)

949,71 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)  

2 667,37 zł

41 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

37 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

118 622,64 zł

118 622,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 43 600,56 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 162 223,20 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

2 849,13 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

4 186,97 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

Ewa Gorzelak - Dziduch 
Sylwia Hofman

Bożena Zaborowska
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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