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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

2015-05-11

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 ZRZĄDU 
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

MAREK KRZYŻANOWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MARTA BERNACIK CZŁONEKRADY 
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
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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 2019 roku działalność Fundacji skupiała się przede wszystkim na pomocy finansowej i organizowaniu sposobów leczenia 
podopiecznych. Pod opieką Fundacji w 2019 roku znajdowało się łącznie sześćdziesięciu czterech podopiecznych.

Hubert Gollan (umowa od 14.02.2019 ) - Hubert choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce spastyczne czterokończynowe, nie 
mówi, nie siedzi, nie chodzi. Wymaga całkowitej opieki i pomocy przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Hubert 
jest upośledzony w stopniu głębokim, a jego organizm jest dodatkowo osłabiany przez nawracające ataki padaczki. Chłopiec 
przeszedł operację podcięcia przywodzicieli, jest również po zabiegu wszczepienia Pega i po operacji tracheostomii. Występuje 
u niego skolioza, ponadto ma podwichnięte prawe bioderko.

Kamil Gollan (umowa od 14.02.2019 ) - Kamil do trzeciego roku życia był upośledzony w stopniu umiarkowanym, występowała 
u niego nadpobudliwość intelektualna, był agresywny. Kiedy miał siedem lat zdiagnozowano u niego Zespół Aspergera. Ze 
względu na Całościowe Zaburzenia Rozwojowe wymaga udziału w terapii sensorycznej, ponieważ jest niedostymulowany i 
wymaga czucia głębokiego, silnego docisku, miewa tiki nerwowe. Wymaga również udziału w terapii logopedycznej, ze względu 
na zaburzenie przetwarzania słuchowego oraz uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Anna Adamczak (umowa od 15.02.2019) - złośliwy nowotwór piersi HER 2 potrójnie dodatni. Lek celowany PERTUZUMAB, 
rehabilitacja pooperacyjna.

Michał Kolasa (umowa od 28.02.2019) - Stopy końsko-szpotawe, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, 
nadciśnienie, choroby krążka międzykręgowego, zaburzenia układu mięśniowo-kostne, cukrzyca. Michał przeszedł w życiu 36 
operacji, 17 z nich miało naprawić szkody wyrządzone po nieudanym zabiegu z młodości.

Mikołaj Kaczyński ( umowa od 01.03.2019) - Mikołaj urodził się 03.06.2012 roku i cierpi na poważną chorobę genetyczną, jaką 
jest Zespół Kociego Krzyku. To niezwykle rzadka przypadłość – Mikołaj jest jednym z pięćdziesięciorga dzieci w Polsce, 
zmagających się z tym schorzeniem.

Marta Opach (umowa od 12.03.2019) - Złośliwy nowotwór piersi HER 2 potrójnie dodatni
Lek celowany PERTUZUMAB, rehabilitacja pooperacyjna, transport.

Olga Gałek ( umowa od 27.03.2019) - guz Kruckenberga, czyli nowotwór jajnika, będącym przerzutem ze zmiany pierwotnej. 
Miała wykonane dwie operacje – usunięcia jajnika w maju 2017 roku i usunięcia macicy z przydatkami w marcu 2018 roku. 
Niestety, podczas drugiej operacji okazało się, że nowotwór jest bardziej rozsiany niż początkowo zakładano. Ponieważ zaczął 
naciekać na ściany pęcherza moczowego, lekarzom nie udało się przeprowadzić operacji radykalnej. 26 maja 2019 roku Olga 
odeszła. Walczyła do końca, jednak nowotwór okazał się zbyt potężnym przeciwnikiem.

Zdzisława Mamczur ( umowa od17.04.2019) - Złośliwy nowotwór piersi HER2 podwójnie dodatni. Lek Perjeta, rehabilitacja 
pooperacyjna, transport.

Marzena Kunicka (umowa od 15.05.2019) - Nowotwór HER2 potrójnie dodatni to bardzo złośliwy i bardzo rzadko występujący 
nowotwór piersi (dotyka niespełna 20% osób dotkniętych.

Adrianna Dembińska (umowa od 16.07.2019) - Złośliwy nowotwór piersi HER 2 dodatni. Lek celowany PERTUZUMAB, zabiegi, 
rehabilitacja pooperacyjna. Lek, który jest wskazany w tej terapii i znacząco poprawia stan zdrowia pacjenta nie tylko może 
uratować życie, ale doprowadzić do całkowitego wyleczenia, nazywa się PERJETA (PERTUZUMAB). Niestety w Polsce nie jest 
refundowany, a jedna ampułka kosztuje ponad 11.000 zł.
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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

64

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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

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) 8 199 783,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 168 156,12 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 31 627,52 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 960 720,43 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 207 435,69 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
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2.4. Z innych źródeł

31 627,52 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 797 057,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 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: 1 574 701,43 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

1 371 098,97 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

31 911,22 zł

171 691,24 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 960 720,43 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

Druk: NIW-CRSO 7



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

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)

3 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)

2,30 etatów

3 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 195 024,03 zł

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

195 024,03 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)  

2 708,66 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

96 635,99 zł

96 635,99 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 98 388,04 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 195 024,03 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

7 081,00 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

2020-10-15

Druk: NIW-CRSO 12


