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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-14

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 2021 naznaczony był wieloma wyzwaniami, m. in. przedłużającą się na 
świecie pandemią COVID-19. Mimo to Fundacja Dobra Fabryka przez cały czas odpowiadała na bardzo konkretne potrzeby 
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podopiecznych w najbiedniejszych rejonach świata.

W 2021 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 13 158 
konsultacji oraz 615 transfuzji krwi, wyleczył z malarii 7000 osób (w tym 3353 dzieci poniżej 5. roku życia) oraz odebrał 1032 
porodów (w tym 224 cesarskie cięcia). Kilkudziesięciu pacjentom zapewniono specjalistyczne badania i leczenie poza szpitalem 
(tomografie, biopsje, operacje ortopedyczne, neurochirurgiczne, rozszczepu podniebienia i inne). Hospitalizowanych było ponad 
3272 pacjentów. Lekarze wykonali 421 operacji, ponad 3000 drobnych zabiegów chirurgii małej i szczepień. Szpital otoczył 
opieką również 26 osób chorych psychicznie, 4 dzieci po operacji wodogłowia, 7 dzieci z wadami wrodzonymi serca. Szpital 
współpracował również z jedynym onkologiem we wschodnim Kongu (10 mln mieszkańców), który dla pacjentów 
onkologicznych raz w miesiącu prowadzi sesje chemioterapii, biopsje, operacje i konsultacje. W 2021 roku leczonych 
onkologicznie było 44 pacjentów, mieli zapewnioną tomografię, badania histopatologiczne, RTG, leki, a także żywność. 
Dodatkowo przekazane zostały środki na zakup 6 łóżek, 4 baterii do paneli słonecznych, ciepłego gniazdka dla noworodków, 
aparatu EKG, nowoczesnej lampy do fototerapii noworodków, butlę z tlenem, diametrię, zaopatrzenie medyczne, utrzymanie 
łącza satelitarnego, remont 5 sal chorych w szpitalu i budowę aneksów sanitarnych na oddziale pediatrii.
- Ośrodek dożywiania przy szpitalu w Ntamugendze w Demokratycznej Republice Konga. W ubiegłym roku wyleczono 165 dzieci 
z ostrego niedożywienia i 398 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 275 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 
pensji personelu, leków i żywności dla pacjentów. Fundacja otoczyła opieką 31 chorych paliatywnie. 20 dzieciom pracowników i 
zmarłych pacjentów, została opłacona szkoła. Dla jednej z rodzin został wynajęty dom i są opłacane rachunki.
- 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 3600 chorych. Zapłatą za lekarstwa była symboliczna miska 
kukurydzy, która w porze suchej rozdawana była tym, którzy nie mają co jeść. Dodatkowo kilku podopiecznym zapewniono 
pomoc medyczną, w tym: wizyty u lekarzy, diagnostykę, operację i pobyt w szpitalu, leki, a także co miesiąc odpowiednią dietę 
dla chłopca chorego na anemię sierpowatą.
- Projekt rolniczy w Burkina Faso w wiosce Gourcy. Przekazane środki finansowe umożliwiły wybudowanie 3 basenów służących 
do magazynowania wody i podlewania upraw w części wspólnej pozbawionej wody. Ponadto, wykończenie studni głębinowej 
wykopanej w 2020 r., zamontowanie pompę i podłączenie jej do paneli słonecznych. W ogrodzie został wybudowany budynek 
gospodarczy służący wszystkim mieszkańcom m.in. do suszenia warzyw. Zakupiony został również magazynek na narzędzia 
rodzin, które pracują na swoich działkach. We wrześniu przyjęliśmy rodzinę uchodźców z północy kraju. Rodzicom 
zaoferowaliśmy pracę, a dzieci posłaliśmy do szkoły. Daliśmy pracę 38 rodzinom, które uprawiają założony przez nas ogród 
warzywny. Ich dzieciom zakupiliśmy wyprawki szkolne.  Ponadto kontynuowany był także 3-letni kurs krawiectwa, gdzie 18 
kursantek pierwszy raz podeszło do egzaminu końcowego.5 absolwentek z najlepszymi wynikami otrzymało od nas maszyny do 
szycia. 18 dziewcząt kontynuowało naukę na drugim roku, a w październiku 2021 r. nowa grupa 18 dziewcząt rozpoczęła 3-letnią 
szkołę krawiectwa. Sala krawiecka była na bieżąco zaopatrywana w materiały do szycia, nici i narzędzia.
Kontynuowany był także kurs alfabetyzacji (pisania, liczenia i podstaw francuskiego). Dodatkowo podopieczni projektu, w miarę 
zaistnienia potrzeby, otaczani byli opieką medyczną, tj. opłacano im wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, opiekę 
fizjoterapeuty, rehabilitację i pobyty w szpitalu.
- Świetlica dla dzieci i młodzieży w największym na świecie obozie dla uchodźców w Cox ’s Bazar w Bangladeszu. Przez pierwszy 
kwartał 2021 r. w wybudowanej przez Dobrą Fabrykę placówce każdego dnia prowadzone były zajęcia dla 60 dzieci w wieku od 3
 do 6 lat oraz kursy krawiectwa dla młodzieży. W sumie skorzystało z nich łącznie ponad 100 osób. W marcu 2021 r. gigantyczny 
pożar w obozie strawił ponad 10 000 szałasów i  wybudowane przez nas centrum dziennej opieki. Plany jego odbudowy 
pokrzyżowała kolejna fala pandemii, wprowadzony w całym kraju lockdown oraz zmiany funkcjonowania obozu, zakazujące 
działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Po pożarze rodzinom została udzielona pomoc humanitarna w postaci 100 
pakietów ratunkowych, które zawierały: paczki żywnościowe, ubrania, artykuły higieniczne, sprzęt kuchenny, plandeki, maty. 
Odbudowane zostało również ujęcie wody, które udostępniliśmy dla wszystkich. Przez cały rok kontynuowaliśmy opiekę nad 11 
rodzinami, głównie samotnymi matkami, wielodzietnymi rodzinami i starszymi kobietami. Każda rodzina otrzymała 100-watowe 
panele słoneczne wraz z niezbędną instalacją zapewniającą prąd, latarkę niezbędną do poruszania się po obozie wieczorami 
oraz wiatrak przynoszący ulgę w dusznych szałasach.
- Apteka dla potrzebujących - w stojącym na skraju bankructwa Libanie od września 2021 r. co miesiąc Dobra Fabryka zaopatruje 
260 przewlekle chorych i ubogich w leki ratujące życie, żywność oraz podstawowe artykuły higieniczne i sanitarne. Dodatkowo 
45 skrajnie biednym rodzinom podarowaliśmy 100 litrów oleju opałowego, a dla 180 rodzin przygotowane zostały duże paczki 
świąteczne z zapasem żywności, podstawowych leków, kosmetyków i artykułów sanitarnych. Ponadto dla dzieci z ubogich rodzin 
zostały przygotowane świąteczne pudełka z prezentami (1500) zawierające m.in. z zabawki. przybory szkolne, odzież, artykuły 
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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

0

higieniczne i smakołyki.
- 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. Wyremontowane zostało mieszkanie 
treningowe dla uchodźców w celu bezpiecznego schronienia poza obozem, do którego będą stopniowo przenoszone kolejne 
rodziny z obozu, by następnie mogły się usamodzielnić. Dodatkowo przekazane zostały: leki, torby termiczne na żywność i 
zaopatrzenie kuchni.
- Ambulatorium Psychologiczne w Chinach, które Dobra Fabryka wspierała do lipca 2021 r., udzieliło w tym okresie 
specjalistycznej pomocy ok. 2000 osobom.
- Szkoła Zawodowa Foyer Maria Goretti w Senegalu. Placówka zapewnia 56 młodym dziewczętom z ubogich dzielnic Dakaru 
naukę oraz utrzymanie podczas dwuletniej edukacji. Dziewczęta uczestniczą w zajęciach kulinarnych, krawiectwa, 
informatycznych, języka angielskiego i ekonomii. Świadectwo ukończenia tej szkoły umożliwia absolwentkom znalezienie pracy i 
usamodzielnienie. Szkołę w sierpniu ukończyło 27 dziewcząt, a w tym samym miesiącu naukę rozpoczęło kolejne 29 uczennic. 
Dodatkowo sfinansowane zostały: zabiegi dentystyczne uczennic; glukometry i insulina dla dziewcząt cierpiących na cukrzycę; 
diagnostyka, badania i leczenie dla uczennicy, która uległa wypadkowi.
- Zorganizowanie „Ciepłych Pak” dla warszawskich bezdomnych. W ramach tej akcji Fundacja zakupiła i przekazała Wspólnocie 
Sant’Egidio, opiekującej osobami w kryzysie bezdomności śpiwory, buty i ciepłe kurtki.
- Wynajem dwóch mieszkań treningowych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w ramach projektu „Dach nad 
Głową“.

W 2021 r. Fundacja Dobra Fabryka przekazała łącznie do Afryki, Europy i Azji w ramach pomocy rozwojowej i humanitarnej    2 
919 777,01 PLN (plus minus różnice kursowe), w tym do poszczególnych miejsc:
- do Szpitala i Ośrodka dożywiania w Demokratycznej Republice Konga - 202 000 USD  (778 463,92PLN PLN), Dodatkowo 
przekazaliśmy środki i zakupiliśmy: baterie do paneli słonecznych, ciepłe gniazdko, aparaty do usg i ekg, zaopatrzenie medyczne   
na kwotę: 111 992,42 PLN;
- do Hospicjum w Rwandzie – 94 940 EURO (436 021,42 PLN)w tym na szkołę dla dzieci  ; 
- do Burkina Faso i Apteki Saoude w Togo - 34 932, 63 EURO (159 222 ,73 PLN) ;
- do Szkoły dla dziewcząt: Foyer Maria Goretti w Senegalu - 36 000,00 EURO (165 459,60 PLN);
- do Ambulatorium Psychologicznego w Chinach - 21 000 EURO (95 764 ,20 PLN);
- do Bangladeszu dla uchodźców w obozie Cox’s Bazar - 279 000,85 PLN;
- na wyspę Lesvos dla uchodźców z obozu Moria - 179 495,92 EURO (825 718,32 PLN). Dodatkowo Fundacja przekazała: leki, 
torby termiczne, zaopatrzenie do kuchni   zaopatrzenie i aplikację: za kwotę   18 255,74 PLN;
- Wspólnocie Sant’Egidio opiekującej osobami w kryzysie bezdomności 100 śpiworów, 45 par butów, 50 ciepłych kurtek za 
łączną kwotę 21 260 PLN;
- warszawskiej fundacji Fortior celem wynajmu dwóch mieszkań treningowych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w 
ramach projektu „Dach nad Głową” – 48 000 PLN;
- Środki przekazane na pomoc potrzebującym w Polsce – 11 999 PLN.
*Podane kwoty mogą zawierać niewielkie różnice wynikające z przeliczenia kursu walut.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

TWORZENIE I WSPIERANIE STAŁYCH LUB 
CZASOWYCH MISJI I PLACÓWEK POMOCY 
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.  Kontynuowana była współpraca z 
jedynym onkologiem we wschodnim Kongu. Dla 
pacjentów onkologicznych prowadzone były 
sesje chemioterapii, biopsje, operacje i 
konsultacje i niezbędne badania.

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM Z 
BIEDNIEJSZYCH REGIONÓW                                       
   Dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację: 
w hospicjum Rwandzie 31 pacjentów otrzymało 
leczenie paliatywne oraz wsparcie 
psychologiczne. W Ośrodku dożywiania w 
Mauretanii uratowano od choroby głodowej 275 
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  do marca 2021 r. 
prowadzono zajęcia dla 60 dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz kursy krawiectwa dla 
młodzieży. W obozie dla uchodźców Moria 2.0 w 
Grecji przygotowywano tyg. 2000 posiłków dla 
najbardziej potrzebujących, dostarczano paczki 
dla dzieci z art. higienicznymi; w Togo 
zaopatrzono w leki aptekę w bardzo biednym 
rejonie; w Chinach zapewniono wsparcie psych 
ok. 2000 osób; w Polsce przekazano paczki z 
ciepłą odzieżą oraz zapewniono wynajem 2 
mieszkań treningowych dla warszawskich 
bezdomnych.

88.10.Z 129 943,60 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

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 poszerzenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
ochrony praw człowieka.

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,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, Potrzebujących chorych i biednych z 
Libanu.
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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129 898,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 023 173,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 924 336,67 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 83 033,95 zł

d) przychody finansowe 3 051,24 zł

e) pozostałe przychody 12 751,42 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 877 472,32 zł

2.4. Z innych źródeł 15 802,66 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 46,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 129 944,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

3 794 438,37 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)

83 033,95 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 402 683,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 27 724,47 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 215 906,86 zł 129 944,60 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

3 521 653,02 zł 129 944,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

55 309,48 zł

17 994,74 zł

611 286,87 zł

9 662,75 zł 0,00 zł

1 Darowizny przekazane do Hospicjum  w Rwandzie na pokrycie bieżących wydatków. 47 121,10 zł

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

13 714,50 zł

3 Darowizny przekazane na pokrycie bieżących wydatków związanych z przygotowywaniem posiłków 
dla uchodźców.

69 108,00 zł

4 Zakup oprogramowania do rozliczania PIT 1,00 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 27 724,47 zł

0,00 zł
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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)

4,70 etatów

4 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 411 683,23 zł

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

411 683,23 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)

7 377,85 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)  

2 992,12 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

335 007,47 zł

332 172,67 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

2 834,80 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 76 675,76 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 411 683,23 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

8 152,38 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

7 991,96 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, Anna Kieniewicz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-14
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