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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JANA NOWAKA-
JEZIORAŃSKIEGO

Nr domu 52F Nr lokalu 89

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-982 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
ksiegowosc@rycerzeiksiezniczki.pl

Strona www www.rik.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-04-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36152178800000 6. Numer KRS 0000557412

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

ANNA KRYSTYNA 
KRAWCZYK

PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

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

KRZYŻANOWSKI MAREK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

WRÓBLEWSKA BERNACIK 
MARTA

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

"FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, nieuleczalnymi lub 
trudno uleczalnymi schorzeniami, osobom oczekującym na trudne bądź 
drogie zabiegi medyczne, oraz rodzinom tych osób.
2. Niesienie pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej, w tym dotkniętych sytuacjami opisanymi w pkt. 1 oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Niesienie pomocy hospicjom, domom dziecka, domom samotnej matki, 
domom poprawczym, placówkom wychowawczym i innym ośrodkom 
służącym osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
4. Działalność charytatywna i dobroczynna.
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
7. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym 
upowszechnianie wiedzy na temat nieuleczalnych, trudno uleczalnych i 
rzadkich schorzeń.
8. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, badawczo – naukowym i 
badawczo –wdrożeniowym, w tym pomoc w realizacji badań naukowych.
10. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości prowadzonych badań 
naukowych.
11. Wspieranie działań mających na celu komercjalizację wyników badań 
w zakresie schorzeń nieuleczalnych lub trudno uleczalnych, jak również 
chorób rzadkich i chorób genetycznych.
12. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczych w 
zakresie schorzeń nieuleczalnych lub trudno uleczalnych, w tym schorzeń 
genetycznych i chorób rzadkich.
13. Działalność na rzecz nauki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów badawczych mających na celu pomoc chorym cierpiącym na 
choroby rzadkie, genetyczne.
14. Działalność edukacyjna, w tym mająca na celu wzrost w 
społeczeństwie świadomości w zakresie leczenia i profilaktyki chorób 
genetycznych, chorób rzadkich, nowotworów i innych nieuleczalnych lub 
trudno uleczalnych chorób.
15. Pomoc społeczna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1769).
16. Wspieranie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji.
17. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie celów 
statutowych Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów 
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, w 
tym specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków i środków 
medycznych.
2. Organizowanie i przekazywanie żywności, środków higieny i innych 
artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
3. Organizowanie i przekazywanie rzeczy oraz środków finansowych.
4. Organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych.
5. Organizowanie warsztatów, eventów, imprez okolicznościowych i innych 
przedsięwzięć jak również wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, między 
innymi: koncertów, festiwali, wystaw, wernisaży w kraju i za granicą 
służących realizacji celów statutowych.
6. Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, 
prelekcji, seminariów i wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów 
statutowych.
7. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach 
służących realizacji celów statutowych.
8. Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu.
9. Prowadzenie działalności naukowej, publikacje mające na celu 
popularyzowanie celów Fundacji.
10. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej i 
innymi podmiotami.
11. Finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych, współpracę 
z uczelniami i instytucjami
prowadzącymi działalność naukową i inne formy wspierania tych badań 
naukowych, które są zgodne z celami Fundacji.
12. Promocję i organizację akcji popularyzujących cele Fundacji, 
organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele 
fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu.

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 działalność Fundacji skupiała się przede wszystkim na pomocy finansowej i organizowaniu sposobów leczenia 
podopiecznych. Pod opieką Fundacji w 2018 roku znajdowało się pięćdziesięciu jeden podopiecznych.

Kajetan Fikus ( umowa od 22.01.2018) – Mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Kajetan urodził się z trudnej, 
powikłanej ciąży przez cięcie cesarskie. W 9 miesiącu padła diagnoza - niedowład nóg, finalnie porażenie mózgowe 
czterokończynowe. Dzięki zebranej kwocie Kajetan przeszedł w Stanach Zjednoczonych dwie operacje: SDR i ortopedyczną, 
które poprawiły jego sprawność i odsunęły widmo przykucia do wózka inwalidzkiego. Obecnie Kajtek jest w trakcie intensywnej 
rehabilitacji.

Jaś Bieliński (umowa od 31.01.2018) – urodził się w 27 tygodniu ciąży i ważył 960 gram, nie oddychał, był czterokrotnie 
reanimowany. Szereg badań i konsultacji lekarskich wykryły wrodzoną przepuklinę oponowo-rdzeniową, wadę mózgowia, 
encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną, retinopatię, ciężką dysplazję oskrzelowo-płucną oraz Zespół Arnolda Chiariego. Jaś 
czekał na operację neurochirurgiczną. Niestety przegrał walkę      z chorobą i odszedł 31 stycznia 2019 roku.

Vanessa Walusz (umowa od 31.01.2018) - Kiedy lekarz przekazał rodzicom wiadomość,  że glejak, guz pnia mózgu jest 
nieoperacyjny, Vaneska miała 5 lat. Guz zajął połowę pnia mózgu w przekroju, operacja była niemożliwa ze względu na formę - 
to nie kula tylko naciek, przewijający się pomiędzy nerwami. Trzeba było pilnie zebrać środki, pozwalające opłacić 
specjalistyczne leczenie w meksykańskiej klinice. 

Damian Czarnecki (umowa od 30.01.2018) – W 2016 roku Damian odkrył niewielką narośl, z której szybko zrobiła się rana. 
Okazało się, że to nowotwór złośliwy wyrostka zębodołowego. Konieczna była radykalna operacja usunięcia górnej prawej 
szczęki z kością i podniebieniem. Rok później w badania wykazały wtórny nowotwór płuc. Damian przeszedł 7 cykli 
chemioterapii. Dodatkowo podjął leczenie w Instytucie Immuno Medica                w Warszawie. Miał tam dobrany specjalny 
program terapii, skorelowany z podawaną chemioterapią. Niestety to leczenie nie jest refundowane przez NFZ. Mimo zaciętej 
walki z chorobą, 21 lutego 2018 roku Damian odszedł.
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Wiktoria Insadowska (umowa od 31.01.2018) - Już w pierwszej dobie życia, z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej, 
otwartej w odcinku lędzwiowo-krzyżowym, przeszła operację. Po kilku dniach, ze względu na narastanie wodogłowia, Wiktoria 
została zakwalifikowana do zabiegu implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej. Dziewczynka jest pod stałą opieką wielu 
specjalistów między innymi: urologa, neurologa, chirurga, kardiologa, ortopedy i okulisty. Jest także pod opieką rehabilitantów, 
neurologopedów i pedagogów. Przechodzi również terapię komórkami macierzystymi.
 
Katarzyna Walinowicz (umowa od 02.03.2018) – Nowotwór szyjki macicy zaatakował w 2015 roku. Kasia przeszła chemio i 
radioterapię, agresywne leczenie z dużą ilością skutków ubocznych. Rok remisji dał nadzieję na zwycięstwo, jednak choroba 
wróciła, a wraz z nią kolejne, wyniszczające organizm dawki chemii. Katarzyna wiedząc o kiepskich rokowaniach, zaczęła 
poszukiwać pomocy za granicą w Berlinie w klinice Vivantes. W trzy dni udało się zebrać środki potrzebne do przeprowadzenia 
operacji, która odbyła się 21 marca 2018 roku. Niestety nowotwór powrócił i Kasia zmarła 19 października 2018 roku.

Ignacy Wdowicz (umowa od 20.06.2018) – urodził się z bardzo rzadką, wrodzoną wadą serca całkowity nieprawidłowy spływ żył 
płucnych, typ nadsercowy. Jeszcze przed ukończeniem czwartego miesiąca chłopczyk przeszedł cztery poważne operacje. 
Rodzice poszukując pomocy zgłosili się do kliniki we Włoszech. Pomimo zebrania niezbędnej kwoty i  przeprowadzenia zabiegu, 
serduszko Ignasia nie wytrzymało i chłopiec odszedł        22 października 2018 roku. 

Maja Witkowska (umowa od 10.07.2018)– przyszła na świat 27.03.2018 roku z wrodzoną wadą serca – atrezją zastawki tętnicy 
płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej oraz skrajną hipoplazją prawej komory. Aby móc normalnie funkcjonować musi 
przejść kilka bardzo skomplikowanych operacji na otwartym sercu. Przeszła już trzy operacje na otwartym serduszku, a przed nią 
kolejne zabiegi. Aby Maja mogła nadal żyć, potrzebuje bardzo długiego oraz skomplikowanego leczenia.

Gabrysia Grono (umowa od 11.04.2018) – Urodziła się z Tetralogią Fallota, wadą serca objawiającą się silnym niedotlenieniem 
organizmu. Serce dziewczynki ma ubytek w przegrodzie międzykomorowej, niedorozwój pnia płucnego i tętnic płucnych, 
przerost mięśnia prawej komory, prawostronny łuk aorty oraz odaortalne naczynia krążenia obocznego MAPCA ’s. Lekarze od 
razu po porodzie podjęli, niestety nieudaną, próbę poszerzenia tętnic. W końcu zdecydowali się na otwarcie klatki piersiowej i 
centralne zespolenie. Gabrysia szybko się męczy, sinieje, słabo przybiera na wadze, ma przyspieszony oddech. Dodatkowo 
zdiagnozowano zmiany zakrzepowe żył udowych i biodrowych po przebytych zabiegach, ma też obniżone napięcie mięśniowe, 
co wymaga rehabilitacji. Gabrysia walczy również z zaburzeniami żywienia i metabolicznymi po porażeniu lewego fałdu 
głosowego, konieczne było założenie sondy, przez którą dziewczynka jest dokarmiana. Gabrysia przeszła pełną korekcję wady we 
włoskiej klinice u wybitnego kardiochirurga, profesora Adriano Carottiego. Ze względu na konieczność kontroli nadal znajduje 
się pod opieką Fundacji. 
 
Oskar Kiedrowicz (umowa od 20.06.2018)– Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Każdy krok, nauczona czynność, pokonana 
infekcja są efektem ogromnego wysiłku. Schorowane gardło chłopca nie pozwala mu nic powiedzieć, istnieje jednak sposób 
umożliwiający mu kontakt ze światem zewnętrznym. CYBER-OKO, urządzenie, które odczytując ruchy gałek ocznych pozwala na 
komunikację, dały tacie Oskara nadzieję, że jego syn będzie mógł się rozwijać i stawać samodzielnym. Każdy dzień niesie nowe 
wyzwania, choroby i dolegliwości, z którymi skuteczna walka nie będzie możliwa bez współpracy ze strony Oskara, dlatego 
cyber-oko jest niezwykle potrzebne.

Artur Barchan (umowa od 27.06.2018) – urodził się 17 października 2013 roku jako wcześniak.  Jesienią 2017 chłopiec trafił do 
szpitala z wysoką gorączką, miał sine palce i usta oraz niską saturację, tzw. sinicę centralną. Po licznych badaniach postawiono 
diagnozę: malformacje tętniczo-żylne w obu płucach. Jest ich ponad 20 na każdym z nich, w większości są umieszczone na 
obrzeżach płuc w bardzo ciężko dostępnych miejscach, co utrudnia leczenie. Na zdjęciach RTG uwidocznione są one w postaci 
guzków. Przetoki (malformacje) uniemożliwiają odpowiednie zaopatrzenie serca i innych organów w tlen. Serce Arturka musi 
szybciej pracować, przez co jest obciążone. Chłopiec nawet po niewielkim wysiłku ma problemy z oddychaniem, sinieją mu 
usta, dłonie, palce, a saturacja gwałtowanie spada. Rodzice zebrali fundusze na wyjazd do niemieckiej kliniki University Hospital 
Muenster. Niestety okazało się, że przetoki są tak rozlokowane, że próba ich otworzenia stanowiłaby zbyt duże ryzyko. Obecnie 
prowadzone są poszerzone badania genetyczne i Artur został wpisany na listę osób oczekujących na przeszczep płuc. 

Kamil Piekutowski (28.06.2018)– W wyniku awarii maszyny na której pracował, Kamil stracił obie dłonie. Potrzebuje wsparcia 
finansowego, by móc zakupić protezy bioniczne oraz rozpocząć rehabilitację. To jedyna szansa na lepsze jutro i powrót do 
dawnego sposobu życia.

Oliver Lubiński (umowa od 28.06.2018)– Początkowo Oliver rozwijał się prawidłowo i był zdrowym dzieckiem. Niestety, kiedy 
skończył 19 miesięcy zaczęły się pierwsze ataki padaczki. W tej chwili chłopiec ma 10 lat i nie potrafi samodzielnie 
funkcjonować. Jest opóźniony w rozwoju i z powodu wiotkości mięśni i uszkodzonego układu nerwowego ma problemy z 
poruszaniem się. Oliver  przeszedł zabieg wszczepienia stymulatora nerwu błędnego, niestety podczas operacji poparzono mu 
rękę i zarażono go gronkowcem. Również zalecona dieta ketogenna zamiast pomóc wzmogła napady padaczki i spowodowała 
poważne problemy z chodzeniem.       
Obecnie Oliver wymaga specjalistycznej rehabilitacji, odpowiedniego leczenia oraz terapii logopedycznej. 
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Anna Demarczyk (umowa od 04.07.2018)–Złośliwy nowotwór piersi HER 2 potrójnie dodatni. Leczenie wymaga dwóch leków 
celowanych – herceptyny i perjety, niestety ten drugi jest refundowany tylko w stadium paliatywnym. Współdziałanie tych 
dwóch leków w chemioterapii daje szansę na całkowite wyleczenie. Konieczne było uzbieranie środków na cztery ostatnie dawki 
leku. 

Gabrysia Nawrot (umowa od 06.07.2018)– Pięć lat temu po lewej stronie półkuli mózgowej lekarze wykryli bardzo duże ilości 
płynu, który uciska mózg, co powoduje u dziewczynki silne i częste ataki padaczki. Nie pomogło założenie zastawki, która miała 
na celu odbarczać płyn do otrzewnej. Szansą na ratunek okazała się operacja w niemieckiej klinice, która miała na celu 
wyeliminowanie napadów padaczki i poprawę wzroku. Udało się zebrać potrzebną kwotę  i przeprowadzić operację – od czasu 
powrotu dziewczynka miała tylko kilka ataków epilepsji, a w kwietniu czeka ją kolejna wizyta w klinice, mająca całkowicie 
wyeliminować ataki.

Anna Bizoń (umowa od 10.07.2018) – u Anny zdiagnozowano nowotwór HER dodatni – wyjątkowo złośliwego raka piersi. W 
czerwcu 2018 roku, otrzymała ona pierwszą dawkę chemioterapii. Pomimo tego, iż nowotwór jest szczególnie złośliwy, Anna nie 
została zakwalifikowana do bezpłatnego leczenia lekiem PERJETA. Udało się zebrać fundusze niezbędne do zakupu wszystkich 
dawek leku i Anna nie wymaga już naszej pomocy i nie jest dłużej naszą Podopieczną. 

Antoś Górski (umowa od 10.09.2018) – Antoś ma 11 lat. Pierwszą diagnozą, jaką usłyszeli Jego rodzice, było porażenie 
mózgowe, następną wiotkość wielostawowa, obniżone napięcie mięśni i opóźnienie psychoruchowe. Obecnie stwierdzone jest 
opóźnienie umysłowe, padaczka lekooporna, zaburzenia funkcji mózgu, encefalopatia, zaburzony rozwój mowy, okresowo silne 
drżenie rąk lub całego ciała. To wszystko bardzo utrudnia Antosiowi codzienne funkcjonowanie, każda choćby najprostsza 
czynność jest dla niego wielkim wyzwaniem i przeszkodą. Niestety, do dziś nie wiadomo z czego wynikają u chłopca te wszystkie 
zaburzenia. Antoni jest pod opieką poradni neurologicznej, ortopedycznej, audiologicznej, chorób mięśni, genetycznej, 
okulistycznej i rehabilitacyjnej. Największym sukcesem jest to, że Antoś samodzielnie chodzi, jest coraz bardziej sprawny, powoli 
rozwija się też jego mowa, choć nadal jest bardzo niewyraźna. Przed chłopcem jednak kolejne lata codziennej, mozolnej i 
kosztownej walki o poprawę stanu zdrowia.

Arkadiusz Turek (umowa od 10.09.2018)– W marcu 2016 Arek doznał ciężkiego urazu wielonarządowego. Wybudzony ze 
śpiączki farmakologicznej pozostał głęboko nieprzytomny, bez jakiegokolwiek kontaktu i bez czucia powierzchniowego czy 
głębokiego… Mimo złych prognoz lekarzy mama Arka się nie poddała, wzięła go do domu i rozpoczęła mozolną walkę o powrót 
syna do sprawności. W ciągu dwóch lat ruchy kończyn zaczęły powoli powracać, mężczyzna ma coraz lepszy kontakt wzrokowy, 
wydłuża się również czas pionizowania, co świadczy o zwiększającej się sile. Arkadiusz bardzo potrzebuje dalszej, intensywnej 
ale i bardzo kosztownej rehabilitacji.

Kuba Kantowski (umowa od 14.09.2018)– urodził się w sierpniu 2016 roku jako wcześniak. Był hospitalizowany, wielokrotnie 
przechodził zapalenie płuc, dostał sepsy, miał kilka transfuzji krwi, niedoczynność tarczycy, niewydolność nerek, zaburzenia 
sercowo-naczyniowe. U Kubusia stwierdzono również wodogłowie oraz retinopatię II stopnia. Obecnie chłopiec ma dysplazję 
oskrzelowo-płucną, astmę, powiększoną wątrobę, torbiel na lewej nerce, w serduszku niezarośnięte FoA.
chłopiec ma problemy z jelitami, jest alergikiem pokarmowym i oddechowym . W sierpniu 2018 roku miał operację na 
przepuklinę mosznową. Kuba cierpi również na opóźnienie rozwojowe. Stwierdzone w czerwcu mózgowe porażenie dziecięce 
wymaga stałej rehabilitacji. 
Dziecko jest pod stałą kontrolą specjalistów: neurologa, pulmonologa, gastroenterologa, alergologa, chirurga, kardiologa, 
nefrologa, laryngologa, tyflopedagoga. Rodzina potrzebuje  środków na lekarstwa dla Kuby, mleko, dojazdy do specjalistów, 
wizyty u lekarzy, rehabilitację, zajęcia logopedyczne oraz sprzęty medyczne. 

Fundacja przez wprowadzanie nowoczesnych form przekazu informacji przez internet, stara się dotrzeć do jak największej liczby 
osób, które mogłyby wesprzeć osoby potrzebujące, zgłaszające się do Fundacji. Działania poszerzane są o liczne akcje z ludźmi 
znanymi i szanowanymi z różnych środowisk m. in. sportowców i aktorów. 
 
Styczeń – Nasz ambasador, Leszek Stanek zorganizował dla naszych podopiecznych akcję, w której gwiazdy czerwonego dywanu 
przekazywały słowa wsparcia dla podopiecznych i robiły zdjęcia z apelami pomocy w celu nagłośnienia zbiórek. 

Luty – Współpraca z siecią sklepów Biedronka - w 15 sklepach na Śląsku odbyła się akcja zbierania środków na operację Venessy 
Walusz

Luty – Jenny Milkowski, amerykańska dziennikarka polskiego pochodzenia zaapelowała do swoich fanów o pomoc w zbiórce dla 
Vanessy 

Luty – Akcja sprzedaży drożdżówek w Centrum Handlowym Auchan w Katowicach, z których dochód zasilił zbiórkę Vanessy
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Luty – Zbiórka do puszek oraz licytacje piłkarskich pamiątek na rzecz Vanessy na prezentacji drużyny Ruchu Chorzów przed 
rundą wiosenną. Kibice dopingowali nie tylko sportowców, ale również rodzinę Vanessy, a maskotka drużyny, Orzeł Adler, 
zachęcała do udzielania pomocy. 

Luty – Inauguracyjny mecz rundy wiosennej Ruchu Chorzów z Bytovią Bytom połączony z kolejną zbiórką dla Vanessy. 

Luty – Kolejna edycja #Charityred, wspólnego projektu naszej Fundacji i Leszka Stanka, który podczas wielkich wydarzeń 
medialnych, zachęca Gwiazdy z czerwonego dywanu do wspierania akcji charytatywnych. Tym razem, specjalnie dla Vanessy, do 
akcji dołączyli: SARSA, Izabela Trojanowska, Jacek Jeschke, Hanna Żudziewicz, Paulina Maziarz, oraz Dorota Goldpoint

Marzec – Teatr Fabryka Marzeń i obsada sztuki "Szalone nożyczki" wsparli Kajetana. Podczas spektaklu w Lesznie apelowali o 
pomoc i przeprowadzili licytację plakatu z autografami całej obsady.

Marzec – Specjalna licytacja dla Alanka – spotkanie na kawie z dwiema podprowadzającymi rybnickiego ROW-u. 

Marzec – Specjalna licytacja dla Kajetana. Saneczkarka Ewa Kuls Kusyk przekazała na licytację swój nr startowy z Pjongczang z 
podpisami wszystkich polskich skoczków: Kamila Stocha, Macieja Kota, Stefana Hula,  Dawida Kubackiego oraz panczenistki 
Luizy Złotkowskiej oraz z własnym autografem.

Marzec – Wyjątkowa zbiórka do puszek dla Kajetana zorganizowana w Galerii Askana.

Marzec – Obsada sztuki Mayday 2 podczas dwóch spektakli w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, zachęcała do 
wsparcia zbiórki Kajetana. Aktorzy przeprowadzili wśród zgromadzonej publiczności zbiórkę pieniędzy oraz niepowtarzalne 
aukcje charytatywne. 

Marzec – Dzięki naszym staraniom udało się doprowadzić do spotkania rodziny Kajetana z Senatorem Władysławem 
Komarnickim, który wsparł zbiórkę chłopca. 

Kwiecień – W TVN24 został wyemitowany reportaż o zbiórce środków na operację nóżki Alana Serwatki. 

Maj - 6 dni przed zakończeniem zbiórki Gabrysi Grono gwiazdy show biznesu apelowały o wsparcie. W walkę o życie naszej 
podopiecznej zaangażowali się m.in.: Sławomir, Kasia Cerekwicka, Katarzyna Maria Zielińska, Popek, Paweł Wilczak, 
Cosplay'erzy, serialowa ekipa „Misja skarb” i Cezary Harasimowicz. 

Maj - Firma Kelly zorganizowała zbiórki w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej, dedykowane Gabrysi Grono. Ponadto firma 
KELLY wprowadziła do sprzedaży specjalne zestawy, z której 10% przeznaczyła na rzecz naszej Fundacji. 

Maj - Z inicjatywy Leszka Stanka, ambasadora Fundacji, odbyła się druga edycja bransoletek  #SecretProject. Gwiazdy 
zaangażowane w akcję #CharityRed, zaprojektowały unikatową kolekcję biżuterii. Bransoletki zostały wystawione na licytacje, z 
których dochód zasilił zbiórki podopiecznych. 

Maj – Uczestniczyliśmy w dwóch imprezach plenerowych – warszawskiej edycji Festiwalu Kolorów i Ogólnopolskim Dniu Gry w 
Golfa, organizowanym przez Kuźnię Golfa. Na obu imprezach w fundacyjnym namiocie zbieraliśmy środki na zbiórki naszych 
Podopiecznych. 

Czerwiec – Druga edycja Gali Charytatywnej #CharityRed, w trakcie której podziękowaliśmy naszym Przyjaciołom i 
Ambasadorom, za zaangażowanie w pomoc naszym Podopiecznym. Tego dnia odbyła się również premiera kolekcji biżuterii 
zaprojektowanej przez gwiazdy #BransoletkiOdSerca

Lipiec – Żuławski Bank Spółdzielczy wsparł zbiórkę naszego Podopiecznego Ignasia, podwajając każdą darowiznę, wpłacaną za 
jego pośrednictwem.

Lipiec – Wraz z Fundacją Pegasus zorganizowaliśmy dla naszych Podopiecznych wycieczkę do Musułów. Dzięki niej dzieci i ich 
rodzice poznali zasady oraz korzyści płynące z hipoterapii i dogoterapii. 

Sierpień – Akcja charytatywna „Bieg po życie Zuzi”, dedykowana Zuzi Frączkiewicz. Pan Michał Guzik, pokonał w biegu 550 km 
po linii brzegowej Morza Bałtyckiego, ubrany w koszulkę zawierającą informacje o naszej podopiecznej. Reportaż z trasy można 
było śledzić na stronie wydarzenia na Facebooku. 

Wrzesień – Czwarta edycja PKO Bieg Charytatywny. W 12 miastach na stadionach lekkoatletycznych zgromadziły się tysiące 
zawodników, ich celem było pokonanie jak największej liczby okrążeni w biegu sztafetowym, które następnie zostały 
przeliczone na ilość posiłków dla potrzebujących dzieci. Jako najlepiej dopingująca drużyna uzyskaliśmy wyróżnienie – Fundacja 
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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)

-

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

51

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

PKO Banku Polskiego przekazała 10 000 zł na rzecz naszej Fundacji.

Wrzesień – Koncert charytatywny dla naszego Podopiecznego Krzysia pod nazwą „Charytatywne zakończenie lata – Rycerze 
Krzysia” na Terenach Zielonych nieopodal wrocławskiego Stadionu. 

Wrzesień – 36.PKO Wrocław Maraton, za każdego uczestnika Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała darowiznę na rzecz 
Krzysia.

Wrzesień – Akcja „Przez Polskę po marzenia” zainicjowana przez Daniela Janowiec, Krzysztofa Zyskowskiego i Kamila 
Szymańskiego, mająca na celu nagłośnić i wesprzeć zbiórkę naszego Podopiecznego Jasia Bielińskiego. W ciągu pięciu dni 
mężczyźni pokonali na rowerach 700 kilometrową trasę od Pruszcza Gdańskiego do Nowego Sącza. Akcja zakończyła się wielkim 
finałem – piknikiem na sądeckim rynku.

Wrzesień – Charytatywny piknik rodzinny zorganizowany przez sołtysa Borkowa dla naszego Podopiecznego, Artura Barchana. 
Dzięki niej udało się zgromadzić brakującą kwotę na wyjazd chłopca do kliniki w Niemczech.

Grudzień –Firma Brzydale produkująca nietuzinkowe maskotki, zaangażowała się w pomoc naszym Podopiecznym, przekazując 
pluszaki na prowadzone przez Fundację aukcje charytatywne oraz zobowiązując się do przekazania na konto Fundacji 5 zł od 
każdej sprzedanej maskotki.

Grudzień – Adwentowy koncert charytatywny w „Karczmie u Jakuba” w Pruszczu Gdańskim, dedykowany Kasi Wondołowskiej 

Grudzień – 2 edycja Konkursu Pełnego Życzeń, poświęcona wszystkim naszym Podopiecznym. Codziennie na stronie 
konkursowej www.kokurs.rik.pl Darczyńcy pisali życzenia i przekazywali cegiełki na zbiórkę wybranego przez siebie 
Podopiecznego.

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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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.  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

ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE ZABIEGÓW 
MEDYCZNYCH, KURACJI I ZABIEGÓW 
REHABILITACYJNYCH W OŚRODKACH I 
PLACÓWKACH POLSKICH LUB ZAGRANICZNYCH, 
W TYM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU 
MEDYCZNEGO, ORAZ LEKÓW I ŚRODKÓW 
MEDYCZNYCH. ORGANIZOWANIE I 
PRZEKAZYWANIE ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW 
HIGIENY I INNYCH ARTYKUŁÓW DO REALIZACJI 
POTRZEB ŻYCIA CODZIENNEGO. POZYSKIWANIE 
SPONSORÓW I DARCZYŃCÓW. ZDOBYWANIE 
FANTÓW NA AUKCJE DLA PODOPIECZNYCH. 
INTENSYWNE NAGŁAŚNIANIE NA PORTALACH 
INTERNETOWYCH TAKICH JAK FACEBOOK I 
INSTAGRAM ZBIÓREK DLA PODOPIECZNYCH.

88 99 Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

ORGANIZOWANIE I PRZEKAZYWANIE RZECZY 
ORAZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH. ZAKUP 
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO. 
ORGANIZOWANIE AKCJI DOBROCZYNNYCH I 
CHARYTATYWNYCH. UDZIAŁ W EVENTACH, 
IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH I 
PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH NA RZECZ 
PODOPIECZNYCH FUNDACJI. ZAANGAŻOWANIE 
ARTYSTÓW, SPORTOWCÓW I OSOBOWOŚCI 
TELEWIZYJNYCH W NAGŁAŚNIANIE ZBIÓREK DLA 
NASZYCH PODOPIECZNYCH. ORGANIZOWANIE 
AKCJI DOBROCZYNNYCH. ORGANIZOWANIE 
KONKURSÓW, W CELU PROMOCJI ZBIÓREK, 
ZEBRANIA ŚRODKÓW DLA PODOPIECZNYCH 
ORAZ ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNOŚCI W 
NIESIENIE POMOCY.

88 99 Z 0,00 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) 12 551 648,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 447 061,33 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 20 937,64 zł

e) pozostałe przychody 83 649,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 447 061,33 zł

2.4. Z innych źródeł 104 586,69 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 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

12 447 061,33 zł

0,00 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 7 482 796,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 324 671,03 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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

4 964 264,63 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

84 726,16 zł

64 239,09 zł

211 441,15 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

2,40 etatów

4 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

3 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)

4 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 289 567,29 zł

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

289 567,29 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)

0,00 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)  

4 346,90 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

117 748,13 zł

117 748,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 171 819,16 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 289 567,29 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

0,00 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

10 000,00 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)

Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi, a wszystkie wymagane deklaracje podatkowe zostały przez 
Fundację złożone.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ANNA KRAWCZYK Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-12

Druk: NIW-CRSO 15


