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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. ŚLĘŻNA Nr domu 114S Nr lokalu 1

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-111 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-372-36-09

Nr faksu E-mail fundacja@naratunek.org Strona www www.naratunek.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93153369000000 6. Numer KRS 0000086210

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

Mirosław Szozda Wiceprezes Zarządu TAK

Agnieszka Aleksandrowicz Prezes Zarządu do dnia 
19.09.2018

TAK

Przemysław Pohrybieniuk Prezes Zarządu od dnia 
01.01.2019

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą 
nowotworową oraz innymi schorzeniami będącymi pod bezpośrednią lub 
pośrednią opieką Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i ich rodzinom, w tym 
pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym;
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci 
dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin a w szczególności:
a) umożliwienie dzieciom dotkniętych chorobami nowotworowymi 
korzystanie ze wszystkich światowych osiągnięć w dziedzinie onkologii,
b) działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej 
wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi 
dotkniętymi chorobami nowotworowymi, 
c) podnoszenie poziomu społecznej wiedzy o epidemiologii dziecięcych 
nowotworów, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania o możliwościach ich 
wyleczenia oraz środowiskowych zagrożeniach nowotworami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz Dzik Przewodniczący TAK

Alicja Chybicka Członek TAK

Bernarda Kazanowska Członek TAK

Wojciech Pietras Członek TAK

Jan Miodek Członek TAK

Stanisław Różański Członek TAK

Maciej Sygit Członek TAK

Maciej Mazur Członek TAK

Paweł Marchewka Członek TAK

Ewa Urbańczyk Członek do dnia 
01.08.2018

TAK
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1. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie odpłatnej i 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w 
zakresie:
a) inicjowania zmian prawnych na rzecz polepszenia jakości opieki nad 
dziećmi dotkniętymi chorobami nowotworowymi,
b) inspirowania i organizowania inicjatyw obywatelskich na rzecz 
wspomagania walki z nowotworami u dzieci,
c) współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 
gospodarczymi kulturalnymi,
d) udzielania pomocy materialnej podmiotom wykonującym działalność 
leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej z dn. 15
 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), w zakresie chorób 
nowotworowych u dzieci,
e) udostępniania urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i jej 
następców prawnych oraz innych placówek onkologii dziecięcej,
f) zakupu leków i sprzętu jednorazowego,
g) finansowanie lub dofinansowywanie kosztów leczenia zagranicznego 
dzieci wówczas, gdy w kraju niemożliwe jest uratowanie życia chorego,
h) finansowania lub dofinansowania konferencji i sympozjów naukowych 
organizowanych przez Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we współpracy z Zarządem 
Fundacji,
i) wspierania działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem 
wiedzy o chorobach nowotworowych u dzieci,
j) udzielania pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym 
i rzeczowym, dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
a) organizacji imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych,
b) udostępnianie pomieszczeń opiekunom dzieci przebywających na 
leczeniu w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
Akademii Medycznej we Wrocławiu.
c) zbywanie przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

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 2018 Fundacja prowadziła szereg działań polegających na realizacji celów statutowych oraz działąń mających na celu 
promocję organizacji i pozyskiwania środków finansowych na pomoc dla podopiecznych oraz realizację inwestycji.                          
                                                                                                                                                                                                      
Akcje Fundacji na rzecz podopiecznych:                               
Na rzecz promocji Fundacji przez cały rok realizowano aktywną kampanię public relations, uzyskując wynik ponad 5200 
publikacji o pozytywnym charakterze w telewizji, stacjach radiowych, prasie i w internecie.
Zorganizowano i uczestniczono w akcjach mających na celu promocję Fundacji, zbiórkę pieniędzy oraz dających radość 
dzieciom, m. in.:
1. Akcja promocyjna Fundacji wraz ze zbiórką pieniędzy w Galeriach handlowych we Wrocławiu - Akcja 1%.
2. Rozpoczęcie cotygodniowych zajęć plastycznych dla pacjentów Przylądka Nadziei sponsorowanych przez Krupa Gallery.
3. Spotkanie Wielkanocne  paczki świąteczne dla dzieci w Klinice.
4. organizacja obchodów Dnia Dziecka.
5. Przygotowanie święta dnia Matki i Dnia Ojca w Przylądku Nadziei.
6. Organizacja OnkoIgrzysk wraz z Akademią Wychowania Fizycznego.
7. Udział i promocja podczas festynów charytatywnych.
8. Spotkania, szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy.
9. Udział w zakończeniu roku szkolnego w SP w Tyńcu Małym.
10. Organizacja dorocznego rejsu statkiem po Odrze.
11. Organizacja imprezy miejskiej - Wrocławski Korowód Nadziei.
12. Przygotowanie na ul. Świdnickiej we Wrocławiu wystawy fotograficznej pokazującej pracę Fundacji i Przylądka Nadziei.
13. Organizacja spotkania po dorocznej mszy za dzieci, które odeszły.
14. Zorganizowanie akcji "Podaruj prezent pacjentom Przylądka Nadziei".
15. Organizacja Mikołajek w Klinice.
16. Wigilia w Klinice - przygotowanie paczek wigilijnych dla dzieci
17. Organizacja urodzin dla dzieci przebywających w klinice.
18. Organizacja "Spotkanie pacjentów wyleczonych".
Działania bieżące:
- Podczas posiedzeń Zarządu podjęto 182 uchwały. Decyzje dotyczyły zarówno wydatków na rzecz
Kliniki "Przylądek Nadziei", jak i bezpośredniej pomocy podopiecznym - Zarząd podejmował decyzje
dotyczące m.in. finansowania zakupu leków, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, pomocy
socjalnej, badań i leczenia podopiecznych poza granicami kraju.
Fundacja wspomagała działania Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu "Przylądek 
Nadziei", min. poprzez finansowanie:
- Program stypendialny dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentur,
- Program poprawy opieki nad pacjentami oraz wsparcia rozwoju ścieżek karier zawodowych lekarzy i pielęgniarek,
- Rozwoju Kliniki Mentalnej w ramach opieki psychologicznej dla pacjentów, ich rodzin oraz wsparcie personelu "Przylądka 
Nadziei"
- Badania naukowe w zakresie zwalczania chorób nowotworowych u dzieci,
- Szkolenia lekarzy i pielęgniarek,
- Tworzenie i realizacja bazy SIOP wraz z budową aplikacji do obsługi baz (chłoniaki, guzy lite).
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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

4301

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Zagwarantowanie dzieciom chorym na 
nowotwory możliwości korzystania z wszystkich 
światowych osiągnięć onkologii w tym 
finansowanie kosztownego leczenia 
zagranicznego min. we Włoszech, Niemczech czy 
Londynie.
Fundacja kupowała również leki niezbędne 
również w procesie leczenia pacjentów Kliniki 
Transplantacji, Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej "Przylądek Nadziei" we Wrocławiu, 
które nie były finansowane przez NFZ.
Ponadto Fundacja finansuje szkolenia, 
konferencje podnoszące kompetencje całej 
kadry medycznej Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek 
Nadziei" we Wrocławiu.
Ponadto Fundacja wyposaża Klinikę w 
nowoczesny sprzęt niezbędny w leczeniu małych 
pacjentów. 
Fundacja pomaga również dzieciom dotkniętym 
chorobą nowotworową i ich rodzicom.
Fundacja finansuje zakup kosztownych leków 
ratujących życie. Fundacja wspiera również 
rodziny, które są w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej z uwagi na długotrwałą chorobę 
dziecka, udzielając zapomóg, finansując turnusy 
rehabilitacyjne itp.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 16 907 230,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 120 129,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 564,66 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 650 939,26 zł

e) pozostałe przychody 126 597,03 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Udostępnianie pomieszczeń dla 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu - zgodnie z zawartą umową o 
użyczeniu powierzchni w budynku Domu 
Nadziei we Wrocławiu (część podziemna) 
pod dokumentację medyczną pacjentów 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" 
we Wrocławiu jest jednostką podlegającą 
pod Uniwersytecki Szpital Kliniczny we 
Wrocławiu. Na udostępnionej powierzchni 
budynku Domu Nadziei dla USK 
archiwizowane są min. dokumenty 
dotyczące leczenia pacjentów Kliniki 
"Przylądek Nadziei".

94.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 713 963,88 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 339 703,02 zł

2.4. Z innych źródeł 853 563,51 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 529 956,26 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 678 254,07 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: 17 555 049,08 zł 6 678 254,07 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Pomoc indywidualna dla dzieci 3 875 877,82 zł

2 Szkolenie lekarzy i personelu, program poprawy opieki, program stypendialny 1 956 630,80 zł

3 Klinika Mentalna, badania naukowe 828 195,45 zł

4 Procedury medyczne (anty -GD2, fotoferezy) 17 550,00 zł

1 Pomoc indywidualna dla dzieci 2 907 484,44 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

8 638 250,12 zł

533 698,94 zł

167 753,96 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 874 128,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -29 298,80 zł

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

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

15 246 000,77 zł 6 678 254,07 zł

38 863,46 zł 0,00 zł

0,00 zł

55 827,64 zł

2 008 105,67 zł

206 251,54 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

10 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)

7,75 etatów

21 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)

69 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

69 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 135 183,89 zł

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

1 135 183,89 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)

28 004,02 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)  

1 330,71 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

975 464,99 zł

604 684,99 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

370 780,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 159 718,90 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25 520,07 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 109 663,82 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

208 120,00 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. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego 
wynagrodzenia brutto wypłaconemu członkowi organu 
zarządzającego, wymienionego w pkt. VI 8, wynika z 
jednorazowej premii przyznanej decyzją Rady Fundacji 
związanej z oceną efektywności zarządzania organizacją i 
realizacji celów statutowych.

2. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego 
wynagrodzenia (brutto) wymienionego w pkt. VI. 11 dotyczy 
wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją 
zadań statutowych. Wymieniona usługa nie była związana 
z statutową działalnością odpłatną pożytku publicznego.

3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z 
tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej 
działalności odpłatnej pożytku publicznego w Fundacji,
nie przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni.

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)

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

43 192,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Przemysław Pohrybieniuk - Prezes 
Zarządu Fundacji

Mirosław Szozda - Wiceprezes 
Zarządu Fundacji

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu - audyt 1

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

2019-06-19

Druk: NIW-CRSO 12


