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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica CHEŁMSKA Nr domu 21 Nr lokalu 22

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-724 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
kontakt@fundacjapoddebem.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14701924400000 6. Numer KRS 0000491153

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

Erin Jean Dąbska Prezes Fundacji TV Puls 
Pod Dębem

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

Marzena Lorkowska-Precht Członek Rady Fundacji TAK

Ewa Teresa  Krajewska Członek Rady Fundacji TAK

Beata Jolanta Dymacz Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Alicja Joanna Kalińska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA TV PULS POD DĘBEM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.    niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2.    działalność charytatywna,
3.   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w 
szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej 
sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób 
starszych,
4.    promocja i organizacja wolontariatu,
5.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym 
powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi;
6.    udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, 
medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
7.    prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz 
klęsk żywiołowych, w szczególności niesienie pomocy osobom starszym,
8.    propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym 
powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.  organizowanie oraz finansowanie budowy i remontów mieszkań i 
domów, zakupu wyposażenia mieszkań i domów osób w trudnej sytuacji 
życiowej,
2.  zakup żywności, środków higieny i innych artykułów codziennego 
zapotrzebowania, zakup artykułów szkolnych,
3. organizowanie oraz finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do 
funkcjonowania placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, 
domów opieki społecznej oraz domów seniora,
4.  organizowanie i finansowanie inwestycji w postaci budowy, remontów, 
modernizacji placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, domów 
opieki społecznej oraz domów seniora,
5.  organizowanie i finansowanie koncertów, szkoleń, akcji społecznych, 
dyskusji, konferencji oraz innych wydarzeń, dla seniorów i młodych 
pokoleń (w celach edukacyjnych)
6.  organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych, w tym 
dotyczących przeciwdziałania różnicom międzypokoleniowym,
7.  organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
8.  organizowanie akcji zbierania podpisów w sprawie zmiany przepisów 
prawa,
9.  zakup leków i środków medycznych dla seniorów,
10. pomoc finansową i rzeczową dla seniorów 
11.  organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych dla seniorów i młodych pokoleń (w celach edukacyjnych),
12. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla seniorów i 
młodych pokoleń,
13. fundowanie stypendiów dla osób opracowujących działania 
propagujące dobre postawy prospołeczne wobec seniorów,
14. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek osób starszych
15. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w 
realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych 
konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
16. skupianie wokół celów Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w 
tym w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i 
naukowych,
17. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami 
opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności 
stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w 
zakresie objętym celem Fundacji,
18. upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w 
formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, 
artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, 
i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Przekazanie 17 nowych i w pełni zautomatyzowanych łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
Opis działania:  pierwsze działania Fundacji na rzecz DPS-u w Sandomierzu  zostały  podjęte w październiku 2017roku. Po 
otrzymaniu listownej prośby (25 wrzesień 2017) od dyrekcji Domu, pracownicy Fundacji przeprowadzili rozmowy telefoniczny z 
dyrekcją placówki w celu zebrania dokładnych informacji na temat zapotrzebowania na sprzęt medyczny. Przed uruchomieniem 
zbiórki sms, pracownicy Fundacji odwiedzili DPS osobiście.  W grudniu 2017 roku, na antenach telewizji  TV Puls i Puls 2 pojawiły 
się spoty informujące o zapotrzebowaniu placówki na łóżka rehabilitacyjnye. Spoty zwierały informacje o możliwości wsparcia 
zbiórki sms na ten cel. 24 maja 2018 roku  17 nowoczesnych łóżek rehabilitacyjnych zostało przekazanych na rzecz Domu 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Sprzęt został sfinansowany ze środków pieniężnych pochodzących ze zbiórek sms oraz z 1% 
podatku. Po zakończeniu projektu, Fundacja przeprowadziła kampanię informującą o przekazaniu łóżek, w sandomierskich 
mediach lokalnych oraz nakręciła spot podsumowujący akcję, który był emitowany na antenie TV Puls oraz Puls 2.  
Rezultat działania Fundacji:  Dom jest placówką dla osób starszych oraz przewlekle, somatycznie chorych. Wielu mieszkańców 
dużą część czasu spędza w pozycji leżącej i wymaga całodobowej opieki oraz stałej rehabilitacji. Przekazane przez Fundację TV 
Puls „Pod Dębem” łóżka posiadają funkcje pozwalające na elektryczne regulacje: wysokości, zagłówka i nóg osoby leżącej. Na 
łóżkach można wykonywać część ćwiczeń rehabilitacyjnych, są wyposażone w piloty, którymi mogą posługiwać się mieszkańcy 
DPS-u. Wyposażenie placówki w łóżka to inwestycja, z których może korzystać wielu mieszkańców placówek przez wiele lat. 
Należy podkreślić także, że przekazany jest w pełni zautomatyzowany i objęty  gwarancją producenta. Przedmiotowe łóżka 
rehabilitacyjne z  jednej strony pozwalają w dużym stopniu uniezależnić się osobom starszym od pomocy innych, a z drugiej 
znacznie podnoszą komfort pracy personelu placówki, który składa się głownie z kobiet.
2. Zbiórka zimowej odzieży na rzecz Podopiecznych Fundacji.
Opis działania:  zbiórka przeprowadzona została w dniach od 8 do 30 listopada 2018 r. Specjalny kosz na ubrania znajdował się w 
tych dniach w głównym wejściu do centrum handlowego ALTO Wilanów, przy Alei Rzeczpospolitej 14 w Warszawie. Celem 
zbiórki było zebranie ciepłej odzieży dla potrzebujących Podopiecznych Fundacji. Przedmiotem - niezniszczona odzież męska i 
damską: swetry, bluzy, okrycia wierzchnie, a także akcesoria takie jak czapki, szaliki i rękawiczki. 
Rezultat działania Fundacji: zbiórka zakończyła się sukcesem. Udało się zebrać niezbędną ilość ciepłej odzieży zimowej, która 
następnie została przekazana potrzebującym seniorom. 
3. Dogoterapia w Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków.
Opis działania:  piknik połączony z terapią z udziałem psów odbył się w czerwcu 2018 roku w warszawskim Domu Pomocy 
Społecznej im. Matysiaków. Oprawę pikniku tworzyli: zespół muzyczny, DJ oraz karykaturzysta. Rolę terapeutów pełniły 
czworonogi pod opieką wolontariuszek z organizacji „Ratujemy Kundelki”. Relacja z wydarzenia ukazała się w mediach lokalnych.
Rezultat działania Fundacji: Mieszkańcy polskich domów pomocy społecznej nie mogą posiadać własnych zwierząt w pokojach. 
Dla miłośników czworonogów, którzy przez większość życia byli związani ze swoimi pupilami, brak zwierzaka obok bywa 
niełatwy. Możliwość kontaktu ze zwierzakami bardzo pozytywnie wpływała na mieszkańców DPS-u i przyniosła im wiele radości. 
4. Regularne przekazywanie Podopiecznym  żywności.
Opis działania: to działanie ma charakter stały i dotyczy Podopiecznych Fundacji, których sytuacja materialna jest szczególnie 
ciężka. Paczki z żywnością są wysyłane przez pracowników Fundacji  zawierają podstawowe artykuły spożywcze jak kasze, 
makaron, herbata, kawa, mąka itp. 
Rezultat działania Fundacji:  paczki z żywnością poprawiają komfort życia Podopiecznych i ich rodzin. Ta stała akcja Fundacji 
przynosi bardzo pozytywny odzew ze strony Podopiecznych, czym dają swój wyraz w licznych telefonach i listach z 
podziękowaniami. 
5. Dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego dla podopiecznej Fundacji, która przez 4 lata nie wychodziła z domu.
Opis działania: W kwietniu 2018 roku Fundacja otrzymała telefon z prośbą o pomoc. Kobieta skarżyła się, że jej mama jest osobą 
 niepełnosprawną w stopniu znacznym i od czterech lat przebywa w domu. Z powodu ciężkiej sytuacji materialnej obydwu pań – 
córka nie mogła podjąć zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad mamą – kobiety zdecydowały się poprosić o 
wsparcie Fundację. Oprócz rozmowy telefonicznej pracownicy Fundacji odwiedzili potrzebującą w miejscu zamieszkania.  
Miejscowy PCPR przyznał dofinansowanie do elektrycznego wózka inwalidzkiego, a Fundacja dofinansowała brakującą połowę 
kwoty. Pieniądze, które Fundacja przekazała na zakup sprzętu pochodziły z 1% podatku. Pracownicy Fundacji odwiedzili 
Podopieczną jeszcze raz po otrzymaniu przez nią wózka i nakręcili spot z jej udziałem. Filmik pokazywał jak wiele w codziennym 
życiu starszej osoby niepełnosprawnej zmienia dopasowany do jej indywidualnych potrzeb wózek inwalidzki. Filmik został 
opublikowany na profilach Fundacji w mediach społecznościowych, You Tube i stronie WWW. 
Rezultat działania Fundacji: Po przekazaniu wózka elektrycznego stan psychiczny podopiecznej uległ znacznej poprawie. 
Wpłynęły na to nie tylko poczucie samodzielności oraz uzyskania pewnego stopnia kontroli nad swoim życiem. Możliwość 
swobodnego poruszania się znacznie poprawiła jej relacje ze znajomymi.  
6. Przekazanie specjalistycznych okularów foto chromatycznych dla niewidomej Podopiecznej Fundacji.
Opis działania: zanim Fundacja zakupiła Podopiecznej okulary, ta odczuwała ogromny ból przy kontakcie narządu wzroku ze 
światłem słonecznym. Problem uwięził ją w domu, skutecznie uniemożliwiał funkcjonowanie poza czterema ścianami, co 
pogłębiało zły stan psychiczny. O pomoc w zakupie okularów dla kobiety zwrócił się do Fundacji właściwy miejscowo 
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (pismo z dnia 30.07.2018 r.). Fundacja nawiązała kontakt z samą zainteresowaną. 15 
stycznia na antenę telewizyjną oraz w mediach społecznościowych Fundacji pojawił się spot informujący o potrzebie zakupu 
specjalistycznych, drogich okularów. Potrzebująca otrzymała okulary i pozostaje w stałym kontakcie z Fundacją w związku 
możliwą w przyszłości operacją ratującą wzrok.
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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

30

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Rezultat działania Fundacji: Specjalne okulary ciemnieją przy każdorazowym kontakcie narządu wzroku z promieniami 
słonecznymi i dzięki temu Podopieczna nie odczuwa bólu, jak miało to miejsce poprzednio. Drugą, bardzo ważną funkcją 
okularów jest zabezpieczenie nerwu wzrokowego przed postępującą na skutek kontaktu oka ze słońcem degradacją.  Funkcji tej 
nie były w stanie zagwarantować zwykłe, przeciwsłoneczne okulary. Mimo, że Podopieczna jest niewidoma, to ochrona nerwu 
jest w jej przypadku bardzo istotna ze względu na możliwość odzyskania wzroku dzięki operacji, na którą oczekuje. Poza tym, 
dzięki otrzymaniu okularów Podopieczna zaczęła często wychodzić na świeże powietrze, co poprawiło jej stan psychiczny.

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 oraz finansowanie zakupu 
wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania 
placówek opiekuńczych, oświatowych, 
medycznych, domów opieki społecznej oraz 
domów seniora.
W roku 2018 Fundacja kupiła i przekazała 17 
łóżek rehabilitacyjnych na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. Przekazany sprzęt 
pozwala mieszkańcom domu na uniezależnienie 
się w pewnym stopniu od pomocy personelu 
medycznego.
Łóżka medyczne ułatwiają także opiekę 
pielęgniarek nad  somatycznie chorymi 
mieszkańcami  domu pomocy społecznej.

88.99.Z 20 000,00 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) 502 508,78 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność charytatywnej

Pomoc finansowa i rzeczowa dla seniorów.
Pomoc ta polega na przekazywaniu seniorom  
żywności, środków higieny i innych artykułów 
codziennego zapotrzebowania ( jak na przykład 
pościel, ubrania, środki czystości itp.) Pomoc ta 
ma charakter systematyczny i jest każdorazowo 
dopasowana do bieżących próśb podopiecznych 
Fundacji. Przekazywane paczki  są nie tylko 
dodatkiem do skromnych budżetów 
podopiecznych. Mają też pozytywny wpływ na 
stan psychiczny 
 samotnych podopiecznych, co  ma 
odzwierciedlenie w listach z podziękowaniami 
jakie otrzymuje Fundacja.

88.99.Z 20 000,00 zł

3 działalność charytatywnej

Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła  
(w dniach 8.11 - 30.11) zbiórkę pod hasłem 
"Podziel się ciepłem z seniorem" na terenie 
warszawskiego Wilanowa. Zbiórka otrzymała 
status zbiórki publicznej. Przedmiotem zbiórki 
była niezniszczona, ciepła odzież męska i damska 
jak swetry bluzy, okrycia wierzchnie a także 
akcesoria - czapki, szaliki, rękawiczki.  Zbiórka 
zakończyła się sukcesem. Zebrana odzież trafiła 
do najbardziej potrzebujących podopiecznych 
Fundacji.

88.99.Z 0,00 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 502 130,78 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 378,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 399 108,21 zł

2.4. Z innych źródeł 378,00 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 43 809,26 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 146 691,83 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 103 022,57 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

389 644,97 zł

9 463,24 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 189 781,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 503 638,25 zł 146 691,83 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

312 349,04 zł 146 691,83 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

10 357,10 zł

180 365,17 zł

566,94 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 608,00 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

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

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

8 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

7 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

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 195 216,12 zł

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

195 216,12 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)  

6 605,00 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

182 331,95 zł

182 331,95 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 884,17 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 195 216,12 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

9 000,00 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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Katarzyna Pękul 
Dyrektor Zarządzający 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
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