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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 2019-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. MARSZAŁKOWSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-624 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 501500055

Nr faksu E-mail iwona.lis@fundacjaforani.org Strona www www.fundacjaforani.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14612353100020 6. Numer KRS 0000420954

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

Iwona Lis Prezes Zarządu Fundacji TAK

Dominika Tomasiewicz Wiceprezes 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

Barbara Koper-Ochelska Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Kaczorkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

Emil Bukłaha Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "FORANI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja ustanowiona jest dla realizacji celów społecznie użytecznym w 
zakresie niesienia wszelkiej pomocy wszystkim osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy 
danych z informacjami przydatnymi dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 
2) Pomoc w zakresie rehabilitacji fizycznej, finansowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych; 
3) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa; 
4) Organizowanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 
5) Prowadzenie infolinii; 
6) Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w tym akcji 
społecznych i edukacyjnych z zakresie ochrony i promocji zdrowia; 
7) Produkcja filmów i programów edukacyjnych i informacyjnych; 
8) Udział, organizowanie lub wspieranie: konkursów, wystaw, festiwali, 
koncertów, akcji artystycznych, targów i aukcji sztuki; 
9) Opracowywanie, upowszechnianie i wydawanie materiałów 
dydaktycznych, informacyjnych, promocyjnych oraz wydawnictw; 
10) Prowadzenie pomocy społecznej; 
11) Prowadzenie działalności charytatywnej; 
12) Wspieranie i inicjowanie wolontariatu; 
13) Przyznawanie nagród i stypendiów; 
14) Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla osób 
społecznie wykluczonych, w tym wpływ na zmiany zapisów Kodeksu 
Cywilnego; 
15) Angażowanie do realizacji celów statutowych osób znanych, 
przedstawicieli mediów i środowisk twórczych; 
16) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi środowiskami w zakresie 
objętym celami Fundacji.

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

1. Realizowaliśmy projekt "Wypadek i co dalej?" w ramach którego prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób po 
wypadkach oraz ich bliskich. 
2. Udzieliliśmy bezpłatnego wsparcia informacyjnego, organizacyjnego oraz psychologicznego 1 400 osobom po wypadkach oraz 
ich bliskim w zakresie: 
- leczenia 
- rehabilitacji 
- wsparcia psychicznego 
- wsparcia prawnego 
- informacji o dostępnych świadczeniach  społecznych 
- informacji o dostępnych orzeczeń 
- aktywizacji zawodowej
3. Aktualizowaliśmy oraz uzupełnialiśmy o nowe treści udostępnioną na stronie fundacji bazę wiedzy.
4. Prowadziliśmy psychoedukację w zakresie wiedzy o stresie pourazowymi  skutkach nieleczonego PTSD.
5. Przekierowaliśmy osoby u których w trakcie wywiadu zauważyliśmy objawy PTSD  do  Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 
świadczących bezpłatną pomoc.
6. Przekierowywaliśmy osoby do odpowiednich placówek specjalistycznych: OPS, GOPS, MOPS.
7. Udzieliliśmy pomocy społecznej w formie stałego wsparcia merytorycznego, psychicznego, organizacyjnego. 
8. Prowadziliśmy zbiórkę publiczną na rzecz naszych podopiecznych. Od naszych podopiecznych nie pobieraliśmy żadnych opłat 
dodatkowych z tytułu prowadzenia i bieżącej obsługi subkont. Całość zebranych środków została przekazana w formie 
refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, środków opatrunkowo-higienicznych, transportu do placówek 
medycznych i rehabilitacyjnych.
9. Do grona podopiecznych przyjęliśmy kolejnych 8 podopiecznych.
10. Zaktywizowaliśmy 45 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim poprzez próbki pracy, 
staże, zatrudnienie, umowy o dzieło.
11. Świadczymy konkretną i mądrą pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. W fundacji zatrudniliśmy 10 osób z 
niepełnosprawnościami.
12. Zrealizowaliśmy projekt aktywizacyjny polegający na stworzeniu dwóch miejsc pracy dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności: osoby czterokończynowo sparaliżowanej (podopieczny fundacji) oraz osoby niesłyszącej, w ramach 
którego, stworzyliśmy platformę do skutecznej komunikacji i świadczenia pracy.
13. Zrealizowaliśmy projekt aktywizacyjny w zakresie zlecenia wykonania rękodzieła i sprzedaży produktów za pośrednictwem 
fundacji .
14. Przekazaliśmy dary rzeczowe dla osób potrzebujących pomocy.
15. Sfinansowaliśmy wizyty lekarskie i badania dla osób potrzebujących pomocy - wspieraliśmy osoby podczas wizyt lekarskich.
16. Prowadzimy stałą szeroką kampanię informacyjną w zakresie postępowania powypadkowego. 
17. Współpracowaliśmy z PFRON w zakresie aktywizacji oraz promocji projektu SOW skierowanego do osób z 
niepełnosprawnościami. 
18. Współpracowaliśmy z fundacjami zajmującymi się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami.
19. Pozyskaliśmy 40 nowych wolontariuszy fundacji.
20. Prowadziliśmy działalność gospodarczą, która ma charakter działalności dodatkowej służącej aktywizacji osób w trudnej 
sytuacji życiowej.
21. Braliśmy udział w kiermaszach promujących działalność organizowanych przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów,  
Ministerstwo Finansów,  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.
22. Udzieliliśmy 8 wywiadów poruszających problematykę osób poszkodowanych w wypadkach w Polsce oraz promujących 
działalność naszej fundacji w tym zakresie.
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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)

nie dotyczy

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

1400

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

Realizacja projektu "Wypadek i co dalej?" w 
ramach którego prowadziliśmy bezpłatną, 
ogólnopolską infolinię dla osób po wypadkach 
oraz ich bliskich. Udzieliliśmy bezpłatnego 
wsparcia informacyjnego, organizacyjnego oraz 
psychologicznego 852 osobom po wypadkach 
oraz ich bliskim w zakresie: leczenia, 
rehabilitacji, wsparcia psychicznego, wsparcia 
prawnego, informacji o dostępnych 
świadczeniach społecznych, informacji o 
dostępnych orzeczeń, aktywizacji zawodowej. 
Aktualizowaliśmy oraz uzupełnialiśmy o nowe 
treści udostępnioną na stronie fundacji bazę 
wiedzy. Prowadziliśmy psychoedukację w 
zakresie czym jest i jakie są skutki nieleczonego 
PTSD.

88.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, 
finansowe podopiecznych. Udzieliliśmy pomocy 
społecznej w formie stałego wsparcia 
merytorycznego, psychicznego, organizacyjnego. 
Prowadziliśmy zbiórkę publiczną na rzecz 
naszych 40 podopiecznych. Od naszych 
podopiecznych nie pobieraliśmy żadnych opłat 
dodatkowych z tytułu prowadzenia i bieżącej 
obsługi subkont. Całość zebranych środków 
została przekazana w formie refundacji kosztów 
leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, środków 
opatrunkowo-higienicznych, transportu do 
placówek medycznych i rehabilitacyjnych. Do 
grona podopiecznych przyjęliśmy kolejnych 8 
podopiecznych.

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.Z

Prowadziliśmy działalność gospodarczą, która ma charakter działalności dodatkowej służącej 
aktywizacji osób w trudnej sytuacji życiowej i pozyskiwaniu środków na działalność 
pomocową fundacji. W ramach działalności gospodarczej prowadzimy sklep charytatywny do 
którego osoby przynoszą używane, niepotrzebne rzeczy (odzież, obuwie, art. szklane, 
galanterię skórzaną itp). Pozyskane rzeczy są sprzedawane w naszym sklepie a całkowity 
dochód ze sklepu przekazujemy na działalność statutową fundacji. Prowadzimy również sklep 
internetowy. Do pracy w sklepie angażujemy i aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. 
Zlecamy również wykonanie drobnych produktów z akcentem anielskim osobom 
potrzebującym pomocy. Fundacja sprzedając wykonane produkty pozyskuje środki na pomoc 
osobom wykonującym produkty oraz docelowo na wsparcie działań statutowych. Jest to 
forma mądrej pomocy ponieważ daje możliwość zaangażowania naszych podopiecznych do 
wykonania konkretnych rzeczy dzięki czemu czują się bardziej potrzebni. To również forma 
rehabilitacji psychicznej i społecznej.

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz 
społecznej osób z niepełnosprawnościami 
poprzez realizację próbek pracy, staży, praktyk i 
zatrudniania. W 2018 rok fundacja 
zaktywizowała 45 osób z poważnymi 
niepełnosprawnościami w tym 10 osób 
zatrudniła w fundacji (m in. osobę sparaliżowaną 
czterokończynowo, z stwardnieniem rozsianym, 
po przeszczepie, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz osobę niesłyszącą i 
niewidzącą). W ramach działania fundacja daje 
szansę na zdobycie nowych kompetencji 
społecznych i zawodowych dających możliwość 
rozwoju zawodowego i społecznego osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

88.99.Z 0,00 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 896 281,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 527 118,31 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 311 515,27 zł

d) przychody finansowe 187,13 zł

e) pozostałe przychody 57 461,18 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 581 171,77 zł

2.4. Z innych źródeł 57 648,31 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 315 483,97 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 243 658,58 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 257 461,81 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

267 045,04 zł

0,00 zł

2 611,46 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)

311 515,27 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 -150 184,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 37 877,75 zł

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: 1 008 588,31 zł 243 658,58 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

677 302,48 zł 243 658,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

331 155,87 zł

129,96 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 koszty leczenia (badania, leki, wizyty lekarskie specjalistyczne) i rehabilitacji (zabiegi 
fizjoterapeutyczne, fizykoterapia) podopiecznych fundacji

243 658,58 zł

1 koszty leczenia (badania, leki, wizyty lekarskie specjalistyczne) i rehabilitacji (zabiegi 
fizjoterapeutyczne, fizykoterapia) podopiecznych fundacji

243 658,58 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 37 877,75 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)

9 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)

0,75 etatów

10 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)

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)

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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 278 753,01 zł

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

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

278 753,01 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)  

1 012,18 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  OKw 
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

225 987,35 zł

225 987,35 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52 765,66 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 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

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

3 635,84 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Iwona Lis 
Dominika Tomasiewicz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-08
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