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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 2021-07-13

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

2014-08-08

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

Anna Dominika Kieniewicz Członek 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

Grzegorz Jan Michalczyk 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;
11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12.Tworzenie i wspieranie placówek leczniczych dla osób potrzebujących 
pomocy medycznej lub psychologicznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Dla sektora pomocy humanitarnej i rozwojowej rok 2020 naznaczony był wieloma nowymi wyzwaniami związanymi z panującą 
na świecie pandemią COVID-19. Mimo to Fundacja Dobra Fabryka przez cały ten czas odpowiadała na bardzo konkretne 
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potrzeby podopiecznych w najbiedniejszych rejonach świata i włączała się w projekty związane z ochroną ludzi w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 również na terytorium Polski

W 2020 r. Fundacja zbierała środki na realizację swoich celów statutowych za pomocą programów: „Przybij nam 5!”, „Drużyny 
Aniołów”, „Inwestycja Życia”, „Dobroczynne24”, akcji „Pilna Pomoc”, zbiórek na portalu Facebook oraz otrzymując darowizny z 
1% podatku dla OPP. 

Zebrane środki zostały przekazane na funkcjonowanie i rozwój następujących inicjatyw i placówek pomocowych: 
- Szpital w Demokratycznej Republice Konga. Dzięki przekazanemu wsparciu personel medyczny przeprowadził 15 107 
konsultacji oraz 687 transfuzji krwi, wyleczył z malarii 8000 osób (w tym 4643 dzieci poniżej 5. roku życia) oraz odebrał 1029 
porodów. Kilkudziesięciu pacjentom zapewniono specjalistyczne badania i leczenie poza szpitalem (tomografie, biopsje, 
operacje ortopedyczne, neurochirurgiczne, rozszczepu podniebienia i inne). Hospitalizowanych było 3692 pacjentów. Lekarze 
wykonali 367 operacji, 2500 drobnych zabiegów i szczepień. Szpital otoczył opieką również 15 osób chorych psychicznie, 4 
dzieci po operacji wodogłowia, 3 dzieci z wadami wrodzonymi serca oraz 7 obłożnie chorych w ich domach. Szpital podjął 
również współpracę z jedynym onkologiem we wschodnim Kongu (10 mln mieszkańców). Dla pacjentów onkologicznych w 
szpitalu powstał specjalny oddział onkologiczny.
- Ośrodek dożywiania przy szpitalu w Ntamugendze w Demokratycznej Republice Konga. W ubiegłym roku wyleczono 180 dzieci 
z ostrego niedożywienia i 467 z umiarkowanej fazy niedożywienia. Ich opiekunowie zostali przeszkoleni z podstaw dietetyki i 
uprawy przydomowego ogródka.
- Ośrodek dożywiania w Kadei w Mauretanii, w którym w ubiegłym roku udało się uratować od choroby głodowej 387 dzieci. Na 
miejscu prowadzone też były wykłady i szkolenia z dietetyki, gotowania i higieny. Ośrodek objął opieką także kilkanaście 
niepełnosprawnych osób.  
- Hospicjum w Rwandzie. Przekazane wsparcie umożliwiło funkcjonowanie jedynej takiej placówki w kraju, w tym opłacenie 
pensje personelu, leków i żywioności dlapacjentów. Fundacja otoczyła opieką 35 chorych paliatywnie. 20 dzieciom 
pracowników i zmarłych pacjentów została opłaca szkoła. Pokryła też połowę kosztów budowy sali rehabilitacyjnej.
- Apteka w Saoude na północy Togo. Udzielone wsparcie pozwoliło zaopatrzyć znajdującą się w bardzo biednym regionie aptekę 
w niezbędne leki, z których w ciągu całego roku skorzystało 3400 chorych. Zapłatą za lekarstwa była symboliczna miska zboża. 
Zgromadzona żywność w porze suchej rozdawana była tym, którzy nie mają, co jeść.
- Projekt rolniczy w Burkina Faso w wiosce Gourcy. Przekazane środki finansowe umożliwiły powiększenie teren ogrodu 
warzywnego, wykopanie dwóch studni głębinowych i zainstalowanie w nich pomp czerpiących energię z kolektorów 
słonecznych oraz sfinansowanie uprawy bananowców i papai. Ponadto trzydzieści rodzin z wioski otrzymało narzędzia rolnicze 
oraz ziarna pod zasiew, a także zostało przeszkolonych z zakresu przygotowania ziemi pod uprawę. Co więcej, 40 
najbiedniejszych rodzin otrzymało zapasy kukurydzy, soi, ryżu i oleju, a ich dzieci wyprawki szkolne. Kontynuowany był także 
kurs alfabetyzacji (pisania, liczenia i podstaw francuskiego) oraz 3-letni kurs krawiectwa, po ukończeniu którego kolejne 32 
kursantki otrzymają świadectwo przygotowania zawodowego. Podopieczni projektu w miarę zaistnienia potrzeby otaczani byli 
opieką medyczną, tj. opłacano im wizyty lekarskie i badania specjalistyczne.
- Świetlica dla dzieci i młodzieży w największym na świecie obozie dla uchodźców w Cox’s Bazar w Bangladeszu. W 
wybudowanej przez Dobrą Fabrykę placówce każdego dnia prowadzone były zajęcia dla 60 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 
kursy krawiectwa i angielskiego dla młodzieży. W sumie skorzystało z nich łącznie ponad 100 osób. Podczas gdy świetlica 
pozostawała zamknięta z uwagi na ograniczenia pandemiczne, w obozie prowadzone były regularne sesje szkoleniowe z 
podstawowych zasad higieny, w czasie których ich uczestnicy otrzymywali pakiety sanitarne z maskami, mydłem i 
dezynfektantami. W sumie skorzystało z nich 1500 rodzin. Udzielona pomoc objęła także starsze osoby, samotne matki oraz 
wielodzietne rodziny, które Fundacja zaopatrywała w dodatkową żywność.
- Wsparcie mieszkańców obozu dla uchodźców na greckiej wyspie Lesvos. Wiązało się ono z przygotowywaniem 2000 posiłków 
tygodniowo dla najbardziej potrzebujących mieszkańców obozu (kobiet w ciąży, dzieci i chorych), a także z dostarczaniem 
paczek dla dzieci i niemowląt z mlekiem, pieluchami i artykułami higienicznymi. Dodatkowo przed zimą Fundacja przekazała dla 
uchodźców 1,5 tony specjalnie zakupionych płaszczy przeciwdeszczowych i ciepłych ubrań. Pod koniec 2020 r. rozpoczęty został 
projekt dotyczący przygotowania dla uchodźców bezpiecznego schronienia poza obozem – mieszkania, do którego będą 
stopniowo przenoszone kolejne rodziny z obozu, by następnie mogły się usamodzielnić.
- Ambulatorium Psychologiczne w Chinach, gdzie specjalistyczną pomoc otrzymało 3000 osób.
- Szkołę Zawodową Foyer Maria Goretti w Senegalu. Placówka zapewnia 56 młodym dziewczętom z ubogich dzielnic Dakaru 
naukę oraz utrzymanie podczas dwuletniej edukacji.  Świadectwo ukończenia tej szkoły umożliwia absolwentkom znalezienie 
pracy i usamodzielnienie się. Przekazane do szkoły wsparcie finansowe umożliwiło wprowadzenie dodatkowych przedmiotów i 
zatrudnienie prowadzących je nauczycieli. 
Dodatkowo, dzięki funduszom przyznanym Fundacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Polska 
pomoc rozwojowa 2019”, wyremontowana została praktycznie cała szkoła, wyposażone kuchnie, sale zajęć i pokoje uczennic. 
Zakupione zostały także komputery, pomoce naukowe oraz samochód. Przed szkołą w Dakarze powstał specjalny butik, w 
którym uczennice mogą sprzedawać swoje krawieckie artykuły oraz wyroby kulinarne. Prowadzone były również szkolenia z 
zakresu zarządzania małymi projektami, podstaw budżetu i księgowości, uwieńczone założeniem spółdzielni, która w 
praktyczny sposób uczyła studentki przedsiębiorczości. 
- Zorganizowanie „Ciepłych Pak” dla warszawskich bezdomnych. W ramach tej akcji Fundacja zakupiła i przekazała Wspólnocie 
Sant’Egidio opiekującej osobami w kryzysie bezdomności 150 śpiworów, 50 par butów, ciepłych kurtek oraz plecaków.
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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

40000

12

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Wynajem dwóch mieszkań treningowych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w ramach projektu „Dach nad 
Głową”.

Ponadto, Fundacja od samego początku pojawienia się pandemii COVID-19 w Polsce włączyła się we wsparcie szpitali i 
ośrodków opiekujących się osobami najbardziej narażonymi na zakażenie. W chwili, gdy wszędzie brakowało materiałów 
ochronnych i dezynfektantów, Fundacja dostarczyła do szpitali, hospicjów i domów opieki łącznie ponad 1000 litrów płynów 
dezynfekujących, kilkadziesiąt tysięcy masek, setki kombinezonów ochronnych i przyłbic. Wsparliśmy nimi Kamiliańską Misję 
Pomocy Społecznej, Wspólnotę Sant’Egidio, Lekarzy Nadziei, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, jadłodajnię ss. 
Elżbietanek w Poznaniu, Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, Hospicjum w Gliwicach, Warszawski Szpital dla 
Dzieci SPZOZ, szpital w Bielsku-Białej i Kliniczny Szpital przy ul. Karowej w Warszawie. Przez kilka tygodni robiliśmy zakupy 
żywności dla wszystkich dziesięciu domów Wspólnoty Chleb Życia.

W 2020 r. Fundacja Dobra Fabryka przekazała łącznie do Afryki 3 164 191,13 PLN (plus minus różnice kursowe), w tym do 
poszczególnych miejsc:
- do Szpitala i Ośrodka dożywiania w Demokratycznej Republice Konga - 208 911,12 USD (799 982,96 PLN), w tym 161 500 USD 
(612 731,70 PLN) - darowizny pieniężne oraz środki przekazane na zakupy medyczne 24 500 USD (101 136,01 PLN) i na panele 
słoneczne 22 911,12 USD (86 115, 25 PLN);
- do Hospicjum w Rwandzie - 110 670 EURO (494 076,98 PLN); 
- do Burkina Faso i Apteki Saoude w Togo - 44 439 Euro (198 552,53 PLN) w tym środki na wybudowanie studni;
- do Szkoły dla dziewcząt: Foyer Maria Goretti w Senegalu - 33 000,00 EURO (147 783,35 PLN);
- do Ambulatorium Psychologicznego w Chinach - 23 000 EURO (101 081,00 PLN);
- do Bangladeszu dla uchodźców w obozie Cox’s Bazar - 449 489,71 PLN;
- na wyspę Lesvos dla uchodźców z obozu Moria - 170 000 EURO (760 499,13 PLN). Dodatkowo Fundacja przekazała: 
ogrzewacze, płaszcze przeciwdeszczowe oraz artykuły dla dzieci za łączną kwotę 65 000 PLN;
- Wspólnocie Sant’Egidio opiekującej osobami w kryzysie bezdomności 150 śpiworów, 50 par butów, ciepłych kurtek oraz 
plecaków za łączną kwotę 24 730 PLN;
- warszawskiej fundacji Fortior celem wynajmu dwóch mieszkań treningowych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w 
ramach projektu „Dach nad Głową” – 38 000 PLN;
- Polskie szpitale, hospicja, domy opieki społecznej otrzymały materiały ochrony osobistej i dezynfekatny  oraz środki finansowe 
o łącznej wartości-     135 417  PLN;                       
- Środki przekazane na pomoc potrzebującym w Polsce –  35 946 PLN.
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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

Dzięki pomocy finansowej, rzeczowej i 
organizacyjnej udzielonej przez Fundację 
osobom w Szpitalu i Ośrodku dożywiania w 
Demokratycznej Republice Konga zostały 
sfinansowane: konsultacje medyczne, transfuzje 
krwi, specjalistyczne badania, leczenie poza 
szpitalem, operacje, porody, szczepienia, 
leczenie pacjentów z choroby głodowej, posiłki 
terapeutyczne, zajęcia dla rodziców dzieci z 
chorobą głodową z uprawy roślin i podstaw 
higieny. Szpital został wyposażony w niezbędne 
leki i sprzęt.  Rozpoczęto współpracę z jedynym 
onkologiem we wschodnim Kongu. Dla 
pacjentów onkologicznych stworzony został 
dodatkowy oddział.

94.99.Z 140 136,50 zł

2 działalność charytatywnej

Dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację: w 
hospicjum Rwandzie pacjenci otrzymali leczenie 
paliatywne oraz wsparcie psychologiczne. 
Pokryto także połowę kosztów budowy sali 
rehab.; w Ośrodku dożywiania w Mauretanii 
uratowano od choroby głodowej 387 dzieci; w 
Burkina Faso zapewniono funkcjonowanie i 
rozwój projektu rolniczego, prowadzono dla 
podopiecznych kursy alfabetyzacji i krawiectwa 
oraz zapewniono potrzebującym opiekę 
medyczną; W Szkole Zawodowej w Senegalu 
umożliwiono 56 młodym kobietom z ubogich 
rodzin naukę oraz zapewniono im utrzymanie, 
sfinansowano nowe przedmioty i zatrudnienie 
nauczycieli; W obozie dla uchodźców w 
Bangladeszu prowadzono zajęcia dla 60 dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz kursy krawiectwa i 
ang. dla młodzieży, regularne sesje szkoleniowe 
z podst. zasad higieny w związku z COVID-10 
oraz dystrybucję pakietów sanitarnych; W 
obozie dla uchodźców Moria w Grecji 
przygotowywano tyg. 2000 posiłków dla 
najbardziej potrzebujących, dostarczano paczki 
dla dzieci z art. higienicznymi, a także 
przekazano 1,5 tony sztormiaków i ubrań na 
zimę; w Togo zaopatrzono w leki aptekę w b. 
biednym rejonie; w Chinach zapewniono 
wsparcie psych. ok. 3000 osób; w Polsce 
przekazano paczki z ciepłą odzieżą oraz 
zapewniono wynajem 2 mieszkań treningowych 
dla warszawskich bezdomnych.

88.10.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

Fundacja Dobra Fabryka dla osiągnięcia swoich celów prowadziła działalność gospodarczą 
samodzielnie w kraju. Działalność ta prowadzona była w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych fundacji w zakresie: sprzedaży detalicznej rękodzieł i przedmiotów promujących 
Fundację. Działania te miały na celu zbieranie funduszy na pomoc finansową i rzeczową, 
zgodnie z celami statutowymi Fundacji Dobra Fabryka.
Promowanie działań Fundacji ma na celu m.in. poszerzenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie ochrony praw człowieka.

3 działalność charytatywnej

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,projektu rolniczego w Burkina Faso w 
wiosce Gourcy, Apteki w Saoude na północy 
Togo, Szkoły Zawodowej Foyer Maria Goretti w 
Senegalu, Ośrodka dożywiania w Mauretanii, 
Uchodźców w obozie Cox’s Bazar w 
Bangladeszu, Uchodźców w obozie Moria na 
Wyspie Lesvos w Grecji.
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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139 193,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 680 000,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 984 622,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 878 000,68 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 73 150,35 zł

d) przychody finansowe 3 894,09 zł

e) pozostałe przychody 29 577,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 131 957,23 zł

2.4. Z innych źródeł 33 471,10 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 140 136,50 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

w 
tym:

0,00 zł

680 000,00 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

4 058 806,88 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

73 150,35 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 397 682,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 13 544,05 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: 5 153 962,96 zł 140 136,50 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

4 480 318,10 zł 140 136,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

59 606,30 zł

7 259,26 zł

597 616,54 zł

9 162,76 zł 0,00 zł

1 zwrot za zakup oprogramowania 989,00 zł

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

140 136,50 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 13 544,05 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)

6 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)

3,73 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

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)

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 403 702,32 zł

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

403 702,32 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)

5 815,96 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)  

2 000,90 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

1 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

295 803,20 zł

286 139,98 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 125,62 zł

- inne świadczenia 4 537,60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 107 899,12 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 403 702,32 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

7 080,65 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)

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

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

0,00 zł

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

14 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Zwiększenie szans 
edukacyjnych i zawodowych 
młodych kobiet - 
modernizacja szkół 
zawodowych w Dakarze i 
Joalu, Senegal

Projekt stanowi odpowiedź na 
trudną sytuację młodych kobiet 
na senegalskim rynku pracy. 
Jego celem było podniesienie 
jakości kształcenia oraz 
gruntowna modernizacja szkół 
zawodowych w Dakarze i Joalu 
prowadzonych przez s. 
Franciszkanki. Zakupiono 
komputery, pomoce naukowe, 
wybudowano specjalny butik, w 
którym uczennice mogą 
sprzedawać swoje krawieckie 
artykuły oraz wyroby kulinarne. 
Prowadzono szkolenia z 
zarządzania małymi projektami, 
podstaw budżetu i księgowości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 680 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mateusz Gasiński, Anna Kieniewicz Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-13
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