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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 POMIECHOWSKA Nr domu 47 Nr lokalu 14

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-694 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 533 365 505

Nr faksu E-mail kontakt@dobrafabryka.pl Strona www http://www.dobrafabryka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14736166900000 6. Numer KRS 0000519542

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

Mateusz Jakub Gasiński Prezes Zarządu 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

Szymon Franciszek 
Hołownia

Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Anna 
Chmielewska

Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Prokop Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA DOBRA FABRYKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności 
człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej dla 
ludności z biedniejszych regionów świata, a także Polski.
2. Udzielanie pomocy społecznej, umożliwiającej zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych 
regionów świata, a także Polski.
3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i 
rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów świata a 
także z  Polski oraz  ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w 
warunkach odpowiadających godności człowieka.
4. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności 
pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród osób z biedniejszych 
regionów świata a także z Polski , ze szczególnym uwzględnieniem 
placówek prowadzonych przez polskich misjonarzy.
5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością 
Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko 
rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w 
szczególności pomocy humanitarnej, bytowej, edukacyjnej i medycznej 
wśród ludności z biedniejszych regionów świata, a także Polski.
6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów 
świata,a także Polski.
7. Edukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów świata, 
a także z Polski.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których 
dostarczana jest pomoc.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Badanie i zbieranie informacji o osobach potrzebujących pomocy;
2.Pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy;
3.Organizowanie misji wolontariuszy;
4.Tworzenie i wspieranie stałych lub czasowych misji i placówek pomocy;
5.Niedochodowe organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i 
kampanii informujących; 
6.Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
7.Udzielanie pomocy społecznej osobom z biedniejszych regionów świata, 
a także Polski, które nie są w stanie pokonać trudnych sytuacji życiowych , 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności 
poprzez świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, 
rzeczowej i organizacyjnej na rzecz tych osób , zgodnie z przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tj.Dz.U. z 2015 r., poz.163), niniejszym Statutem oraz regulaminem 
udzielania pomocy społecznej przyjętym przez Zarząd Fundacji , po 
zatwierdzeniu przez Radę Fundacji;   
8.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
9.Współpracę z ośrodkami misyjnymi działającymi na całym świecie, a 
także współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
10.Finansowanie działalności leczniczej.

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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W roku 2018 Fundacja Dobra Fabryka realizowała:
-w ramach projektu „Przybij nam 5!” zebrane środki zostały przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji;
-w ramach projektu „Drużyny Aniołów”  zebrane środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe działań pracowników 
Szpitala i Ośrodka dożywiania w Demokratycznej Republice Konga, Hospicjum w Rwandzie, zaopatrzenie Apteki w Saoude na 
północy Togo, rozwój projektu farm w Burkina Faso w wiosce Gourcy.
-w ramach projektu „Inwestycja życia” zebrane środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka dożywiania w 
Demokratycznej Republice Konga.
-w ramach Dobroczynne 24  i Afrykańskiego Targu zebrane środki zostały przeznaczone na:
-Szpital i Ośrodek dożywiania w Demokratycznej Republice Konga, oraz Hospicjum w Rwandzie na bieżącą działalność 
-Aptekę w  Saoude na północy Togo, została zaopatrzona w leki,które zostały  przekazane 4000 chorych.  
-Projekt rolniczy w Burkina Faso w wiosce Gourcy.Trzydziestu biednych rolników i ich rodziny, zaopatrzyliśmy w narzędzia 
rolnicze,ziarna pod zasiew, zwierzęta hodowlane, opiekę weterynarza oraz zapas kukurydzy, soli, ryżu i oleju. Od 2018r.zaczął 
działać tam również ogród warzywny,który w lipcu 2018r.powiększyliśmy o kolejne 1,5 hektara, wykopaliśmy dwie 
studnie.Dwadzieścia kobiet uczestniczyło w  trzyletnim kursie krawiectwa, który zakończy się uzyskaniem świadectwa 
przygotowania zawodowego i co da tym kobietom nowe możliwości na rynku pracy.Prowadziliśmy też alfabetyzację rodzin z 
projektu: ruszył kurs pisania, liczenia i podstaw języka francuskiego.Stworzone zostały nowe miejsca pracy w wybudowanym 
przez nas młynie, szwalni i ogrodzie warzywnym.
-Uchodźcy w obozie Cox Bazar w Bangladeszu. Dostali wyposażenie szałasów w podstawowe przedmioty takie jak : palniki 
gazowe, maty do spania, koce, drewno na opał oraz wzbogacona została dieta dla kilku samotnych matek i ich dzieci, a także 
osób starszych.
-Szkoła Zawodowa Foyer Maria Goretti w Senegalu, gdzie 56 młodych kobiet  zapewnione miała utrzymanie oraz uczestniczyło 
w dwuletniej edukacji umożliwiającej im po skończeniu szkoły znalezienie pracy. Szkoła została doposażona w dodatkowe 
sprzęty codziennego użytku, żelazka i maszyny do szycia. Sfinansowane zostało również zatrudnienie nauczycieli dodatkowych 
przedmiotów.
-Żłobek "Pouponniere" w Senegalu zaopatrzony został w pieluszki wielorazowe z wymiennymi wkładami. 
-Ośrodek dożywiania w Mauretanii, gdzie prowadzone były wykłady i szkolenia z dietetyki, gotowania i higieny.     
-Ambulatorium Psychologiczne w Chinach, gdzie wspierane były osoby wymagające wsparcia psychologicznego.  
-Hospicjum Proroka Eliasza, w którym wspieraliśmy utrzymanie pacjentów.
Łącznie Fundacja Dobra Fabryka w 2018 roku przekazała do Afryki 1 556 638,93 PLN (plus minus różnice kursowe), w tym do 
poszczególnych miejsc:
-Do Szpitala i Ośrodka dożywiania w Demokratycznej Republice Konga -200 000 USD (726 633,24 PLN),
-Do Hospicjum w Rwandzie – 92 259 EURO (395 942,32 PLN), 
-Do Burkina Faso i Apteki Saoude w Togo -46 852 EURO (199 862,33 PLN)
-Do Szkoły dla dziewcząt: Foyer Maria Goretti w Senegalu  -38 000 EURO (162 215,95 PLN) 
-Do Ambulatorium Psychologicznego w Chinach -  13 751,48 EURO (59 211,77 PLN)
-Do Bangladeszu dla uchodźców w obozie Cox Bazar - 236,94 USD (887,51 PLN) 
DODATKOWO
Fundacja Dobra Fabryka przekazała do Hospicjum Proroka Eliasza na Podlasiu (pierwsze wiejskie hospicjum stacjonarne w 
Polsce)  na rozbudowę  i opiekę nad pacjentami 241.367,69 PLN. 
Warszawskim bezdomnym kupiliśmy ciepłe kurtki, buty,rękawiczki i termosy za 44.205,97 PLN. 
Na leki, środki opatrunkowe i sprzęt przekazane przez nas w formie rzeczowej do Afryki wydaliśmy w Polsce 49 333,99 PLN.
STATYSTYKI UDZIELONEJ POMOCY 
-W 2018 r. w Szpitalu w Demokratycznej Republice Konga personel udzielił pomocy ambulatoryjnej 17 632 chorym.Wykonanych 
zostało 918 transfuzji krwi,z czego 580 na pediatrii.11 865 osób wyleczono z malarii (w tym 6570 dzieci poniżej 5 roku 
życia).Odebrano 768 porodów, 80 pacjentom sfinansowane zostały specjalistyczne badania i leczenie poza szpitalem 
(tomografie, biopsje, operacje ortopedyczne, neurochirurgiczne,rozszczepu podniebienia i inne).Szpital został doposażony 
przez Fundację w:mikroskop, aspirator, pompę infuzyjną, dwa "ciepłe gniazdka", dwa aparaty CPAP dla wcześniaków, 
glukometry, termometry, pulsoksymetry, wagi, materiały laboratoryjne,sprzęt do drenażu i do przeszczepów skóry,nowe baterie 
do aparatu EKG,dzięki którym znów działa. Wymieniona została dziurawa blacha na dachu szpitala, odnowione 14 sal i prawie 
wszystkie drzwi.
-W Ośrodku dożywiania w Demokratycznej Republice Konga wyleczyliśmy 412 dzieci z ostrej fazy choroby głodowej, 876 z fazy 
umiarkowanej.  
-W Hospicjum w Rwandzie 40 chorych zostało objętych długoterminową opieką paliatywną. Fundacja utrzymywała 
hospicjum,opłacając pensje personelu,leki,wyżywienie. Czternastu dzieciom pracowników i  dzieciom zmarłych pacjentów 
opłacona została edukacja.
-4000 osób, skorzystało z pomocy Apteki w Saoude na północy Togo,w której otrzymali niezbędne leki.
-30 rolniczych rodzin z Burkina Faso uprawiało ogród. 20 kobiet uczestniczyło w trzyletnim kursie krawiectwa,który zakończy się 
uzyskaniem świadectwa przygotowania zawodowego,prowadzone były również zajęcia z alfabetyzacji.
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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

30000

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

TWORZENIE I WSPIERANIE STAŁYCH LUB 
CZASOWYCH MISJI I PLACÓWEK POMOCY 
Fundacja udzieliła stałego wsparcia finansowego 
działań pracowników ośrodków z którymi 
współpracuje takim jak: Hospicjum w Rwandzie, 
Szpital i Ośrodek dożywiania w Demokratycznej 
Republice Konga, Apteka w  Saoude na północy 
Togo, została zaopatrzona w leki, które zostały 
przekazane chorym.W Burkina Faso w wiosce 
Gourcy. Trzydziestu ubogich rolników i ich 
rodziny zaopatrzyliśmy w narzędzia rolnicze, 
ziarna pod zasiew, zwierzęta hodowlane, opiekę 
weterynarza oraz zapas kukurydzy, soli, ryżu i 
oleju.Powstały również dwie studnie. 
Dwadzieścia kobiet uczestniczyło w kursie 
krawiectwa, który zakończy się uzyskaniem 
świadectwa przygotowania zawodowego i da 
tym kobietom nowe możliwości na rynku pracy. 
Prowadziliśmy też alfabetyzację rodzin z 
projektu: ruszył kurs pisania, liczenia i podstaw 
języka francuskiego.Stworzyliśmy nowe miejsca 
pracy w wybudowanym przez nas młynie, 
szwalni i ogrodzie warzywnym.Wspierana była 
również  Szkoła Zawodowa dla dziewcząt Foyer 
Maria Goretti i Żłobek "Pouponniere" w 
Senegalu.

94.99.Z 103 638,84 zł

2 działalność charytatywnej

Dzięki pomocy finansowej, rzeczowej i 
organizacyjnej udzielonej przez Fundację 
osobom z biedniejszych regionów świata w 
Ośrodku dożywiania w Demokratycznej 
Republice Konga. Zostało sfinansowane: leczenie 
pacjentów z choroby głodowej, posiłki 
terapeutyczne dla nich oraz zajęcia dla rodziców 
dzieci z chorobą głodową z uprawy roślin i 
podstaw higieny przygotowywania posiłków.W 
Rwandyjskim Hospicjum pacjenci, zwłaszcza 
nieuleczalnie chorzy otrzymali leki uśmierzające 
ból, mieli zapewniony pobyt oraz wsparcie 
mentalne, często w ostatnich chwilach życia. W 
Burkina Faso dla osób objętych projektem 
rolniczym prowadzone były również kursy 
alfabetyzacji. W Szkole Zawodowej Foyer Maria 
Goretti w Senegalu 56 młodych kobiet z ubogich 
rodzin miało zapewnione utrzymanie oraz 
uczestniczą w dwuletniej edukacji, dzięki temu 
po skończeniu szkoły mają większe szanse na 
znalezienie pracy. Szkoła została doposażona w 
dodatkowe sprzęty codziennego użytku, żelazka 
i maszyny do szycia. Sfinansowane zostało 
również zatrudnienie nauczycieli dodatkowych 
przedmiotów. Kilkunastu Uchodźców w obozie 
Cox Bazar w Bangladeszu otrzymało  
wyposażenie szałasów w podstawowe 
przedmioty takie jak : palniki gazowe, maty do 
spania, koce, drewno na opał.Kilku samotnym 
matkom ich dzieciom i osobom starszym, 
wzbogacono dietę.Warszawskim bezdomnym 
kupiliśmy ciepłe kurtki, buty, rękawiczki i 
termosy.

88.10 Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 działalność charytatywnej

POZYSKIWANIE, TRANSPORT I DYSTRYBUCJĘ 
ŚRODKÓW POMOCY
Fundacja Dobra Fabryka pozyskiwała środki, 
poprzez swoje działania statutowe. Fundacja 
realizowała specjalne projekty, które miały na 
celu zapewnienie stałego wsparcia dla Szpitala i 
Ośrodka dożywiania w Demokratycznej 
Republice Konga, Hospicjum w Rwandzie, 
Burkina Faso w wiosce Gourcy, Apteki w  Saoude 
na północy Togo, Szkoły Zawodowej Foyer Maria 
Goretti i Żłobka "Pouponniere"  w Senegalu, 
Ośrodka dożywiania w Mauretanii, Uchodźców 
w obozie Cox Bazar w Bangladeszu. Fundacja 
Dobra Fabryka zakupiła w Polsce i innych 
krajach, środki pomocy takie jak: leki, sprzęt 
medyczny, materiały medyczne, żywność, 
zwierzęta, zboże, i inne rzeczy niezbędne do 
rozwoju infrastruktury. Środki medyczne, 
materiały i sprzęt   dostarczone były do 
Ośrodków współpracujących z Fundacją Dobra 
Fabryka w celu poprawy ich funkcjonowania i 
polepszenia warunków życiowych ludzi.

94.99 Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 197 991,89 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 działalność charytatywnej

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 
Fundacja udzieliła pomocy finansowej 
umożliwiającej doposażenie Ośrodków, z 
którymi współpracuje w biedniejszych 
regionach Świata ze szczególnym 
uwzględnieniem Hospicjum w Rwandzie , 
Szpitala i Ośrodka dożywiania w 
Demokratycznej Republice Konga , Apteki w 
Saoude na północy Togo. Ośrodki te zostały 
wyposażone m.in. w leki, sprzęt medyczny ,  
chorzy mieli zapewnioną fachową opiekę 
lekarską , pielęgniarską oraz procedury 
medyczne jak również pobyt w Ośrodkach.

94.99 Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYDAWNICZA 
I BADAWCZA Fundacja organizowała i 
finanowała kursy alfabetyzacji i podstaw 
nauki języka francuskiego oraz trzyletnie 
kursy krawiectwa dla kobiet objętych 
projektem rolniczym w Burkina Faso w 
wiosce Gourcy na północy Togo. A także 
finansowała naukę w Szkole Zawodowej 
Foyer Maria Goretti w Senegalu poprzez 
organizowanie m.in. zajęć z gotowania, 
szycia i języka angielskiego.W Ośrodku 
dożywiania w Demokratycznej Republice 
Konga przeprowadzone zostały szkolenia 
rodziców dla dzieci z chorobą głodową z 
uprawy roślin i podstaw higieny 
przygotowywania posiłków.

85.59 B 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

1 73.11.Z

Fundacja Dobra Fabryka dla osiągnięcia swoich celów prowadziła działalność gospodarczą 
samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych w zakresie:. działalności agencji reklamowych 
Działania Fundacji Dobra Fabryka miały na celu poprzez działania marketingowe i promocję 
zbieranie funduszy na pomoc finansową i rzeczową, zgodnie z celami statutowymi Fundacji 
Dobra Fabryka. Promowanie działań Fundacji ma na celu poszerzenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony praw człowieka, w szczególności ochrony praw dziecka.
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 925 816,44 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 319,64 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 239 833,69 zł

d) przychody finansowe 3 180,50 zł

e) pozostałe przychody 22 841,62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 061 011,29 zł

2.4. Z innych źródeł 33 341,76 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 103 638,84 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

1 Zakup oprogramowania do rozliczania PIT 1 500,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 103 638,84 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

2 773 012,47 zł

49 165,13 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)

238 833,69 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 641 571,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 908,27 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 82 465,18 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: 2 814 511,43 zł 103 638,84 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

2 284 245,34 zł 103 638,84 zł

4 411,37 zł 0,00 zł

157 368,51 zł

10 539,36 zł

357 766,04 zł

180,81 zł 0,00 zł

2 Darowizny przekazane do Szpitala w Demokratycznej Republice Konga na pokrycie bieżących 
wydatków.

93 442,50 zł

3 Darowizny przekazane do Zawodowej Szkoły Foyer Maria  Goretti w Senegalu na pokrycie 
bieżących wydatków.

8 696,34 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 82 465,18 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5 osób

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

3,30 etatów

5 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)

20 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

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 246 683,89 zł

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

246 683,89 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)

5 464,93 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 494,31 zł

1 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

165 053,05 zł

146 094,45 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 436,49 zł

- inne świadczenia 17 522,11 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81 630,84 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 246 683,89 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

6 041,20 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 791,27 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

Mateusz Gasiński 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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