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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica KILIŃSKIEGO Nr domu 49 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 34-311-33-33

Nr faksu E-mail fundacja@maxima-dzieciom.pl Strona www www.maxima-dzieciom.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-11-13

2016-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24341348400000 6. Numer KRS 0000484571

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

Elwira Pidzik Prezes Fundacji TAK

Łukasz Skoczyński Wiceprezes Fundacji TAK

Maja Kolesińska Prokurent Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Urszula Wiśniewska Rada Fundacji TAK

Paweł Wiśniewski Rada Fundacji TAK

Mariusz Derda Rada Fundacji TAK

FUNDACJA MAXIMA DZIECIOM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:

organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę 
zdrowia dzieci i młodzieży,
niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi 
schorzeniami,
działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej 
powikłań,
prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii 
psychologicznej,
organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów 
leczenia młodych diabetyków,
pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla 
placówek zajmujących się leczeniem dzieci,
działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym, a także informacyjnym,
niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi 
medyczne,
niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej,
wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować 
swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i 
opiekuńczym,
działalności wspomagającej rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania,
podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród 
osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
dofinansowanie działalności domów dziecka,
wypoczynku dzieci i młodzieży,
turystyki i krajoznawstwa,
prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci,
upowszechnienie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez 
organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcania młodzieży 
i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez 
Fundację,
organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanymi z 
celami Fundacji,
organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów 
Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego,
organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów 
rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
zakup leków i środków medycznych,
zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb 
życia codziennego,
pomoc finansową i rzeczową,
organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i 
edukacyjnych,
organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych,
prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
fundowanie stypendiów,
organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej. Fundacja może 
prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku 
do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet,
b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami,
c) pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
d) reklama,
e) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
W ramach prowadzonej działalności jako organizacja pożytku publicznego 
będzie prowadziła działalność:
a) pozostała działalność wydawnicza,
b) działalność wspomagająca edukację,
c) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

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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Głównymi, największymi działaniami podjętymi przez Fundację Maxima Dzieciom w 2019 roku była organizacja dwóch zjazdów 
Rodzin z dziećmi chorującymi na cukrzycę typu 1. 
Pierwszy zjazd odbył się na początku roku 12-13 stycznia 2019 roku w Częstochowie w Hotelu Scout.
Drugi 11-13  października 2019 w Strzelnicy w Kochcicach.
 
Głównymi założeniami  spotkań, jak co roku, było zwiększanie poziomu edukacji i zdobywanie praktycznej wiedzy związanej z 
użytkowaniem systemu MiniMed 640G. Organizacja Zjazdów jak zawsze podzielona była na dwie główne strefy. Strefa 
wykładowa dla dorosłych – rodziców, opiekunów, osób żyjących z pompą oraz strefa dzieci. Osoby dorosłe uczestniczyły w serii 
merytorycznych wykładów i dyskusji, których opis znajduje się w dalszej części raportu.  Strefa dzieci była zorganizowana i 
kontrolowana przez opiekunów reprezentujących Fundację. Dzieci uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez 
profesjonalnych animatorów. Za bezpieczeństwo związane z przebiegiem glikemii u dzieci oraz kontrolę pomp odpowiadali 
profesjonalni edukatorzy oraz pielęgniarka posiadająca doświadczenie w pracy z systemem 640G. Dzieci były radosne, 
zadowolone i szczęśliwe. Dzięki wspólnej integracji zauważyły, że nie są wyobcowane w swojej chorobie i są wokół nich inne 
dzieci, które także na co dzień korzystają z takiej samej pompy insulinowej. Można było zauważyć  wzajemną akceptację, 
wspieranie się a także zaangażowanie starszego rodzeństwa w opiekę nad młodszym dotkniętym cukrzyca typu 1. Podczas 
spotkania nawiązane zostały wyjątkowe przyjaźnie a kwestia obecności choroby przestała absorbować dzieci. Zauważalna była 
pełna akceptacja oraz wzajemna pomoc między dziećmi odnośnie funkcjonowania z pompą insulinową MiniMed 640G. Wśród 
opiekunów powstało silne przekonanie jak ważne dla dzieci są tego typu spotkania. Pozytywny wpływ obcowania w szerszym 
gronie dzieci z tą samą pompą był bardzo wyraźnie zauważalny. Wszyscy odczuwali bardzo dużą radość ze wspólnego spędzania 
czasu. 
Wykłady, które były prowadzone podczas spotkań niosły za sobą wiedzę nie tylko merytoryczną, ale również praktyczną. 
Podczas wykładu Pani Psycholog przekazała wiedzę jak wygląda proces wejścia w chorobę w momencie diagnozy. Jak odbiera ją 
dziecko i jak odbiera ją rodzic / opiekun. Omówiła szczegółowo etapy jakie pacjent i opiekun przechodzą z biegiem czasu. 
Opisała narzędzia jakimi można posługiwać się w procesie prowadzącym do akceptacji choroby, wskazała zagrożenia i trudne 
sytuacje z jakimi spotkać się może dziecko chore na ct1 oraz jego opiekun. Pani psycholog pokazała uczestnikom spotkania jak 
ważna jest sfera psychiki w zderzeniu z chorobą, jak radzić sobie z codziennością związaną z życiem osoby chorej na ct 1 oraz jak 
uniknąć efektu wypalenia. 
Działania organizowane na przestrzeni 2019 roku
Styczeń 2019 
- organizacja zjazdu rodzin z dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1 w Częstochowie w Hotelu Scout
- zakup pompy insulinowej dla podopiecznego Szymona wraz z przyjaciółmi z Łomianek
Marzec 2019
-  „Żyj zdrowo, bądź szczęśliwy”. Program profilaktyki dla rodziców, uczniów, nauczycieli, dziadków dla szkoły im.Jana de La Salla 
w Częstochowie. Badanie poziomu cukru we krwi, szkolenia w zakresie cukrzycy typu 1. 
Kwiecień 2019
- Wielkanoc w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. Zakup drobnych prezentów dla podopiecznych
- użyczenie pompy insulinowej osobie dorosłej
Maj 2019
- uczestnictwo oraz zakup prezentów z okazji komunii  podopiecznych z Domu dla Dzieci "Sosenka", "Skałka" oraz z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej z Blachowni ; zakup roweru na prezent
- zbiórka zabawek 
Czerwiec 2019
- Szkolenie z pierwszej pomoc w Przedszkolu w Herbach wraz z Fundacją Ratownicze ABC
- Dzień dziecka w obiekcie sportowym Scout.
Wrzesień 2019
- Rajd rowerowy na 140 osób „Wykręć cukrzycę” – uświadomienie społeczeństwu czym jest cukrzyca typu 1
- Współpraca z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
- Udział w konferencji na Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi
Październik 2019
- Zjazd rodzin cukrzycowych w Strzelnicy w Kochcicach
- Warsztaty dla podopiecznych Fundacji nt.Nightscout.
Listopad 2019
- Światowy Dzień Walki z Cukrzycą - pogadanki w szkole
- spektakl w Teatrze Adama Mickiewicza w Częstochowie na rzecz podopiecznych Fundacji
Grudzień 2019
- Mikołajowe prezenty dla podopiecznych z Domu dla Dzieci "Sosenka", "Skałka" oraz z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z 
Blachowni;
- Udział w "Szlachetnej paczce"
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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)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 działalność charytatywnej

Przedmiotem działalności jest edukowanie 
rodzin z dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1. 
Jednym z priorytetów jest organizowanie 
spotkań dla rodzin z dziećmi chorymi na 
cukrzycę typu 1. Spotkania odbywają się 
cyklicznie dwa razy w roku. W 2019 odbyło się 
takie spotkanie. Spotkania podzielone są na 
dwie sfery jedna wykładowa,pomoc psychologa, 
dietetyka,lekarzy diabetologii dedykowana 
rodzicom oraz dorosłym chorującym na ct1; 
drugą równie ważną sferą jest czas dedykowany 
dzieciom - zabawa, integracja między zdrowymi , 
a chorymi dziećmi. Wspieranie podopiecznych - 
pomoc w leczeniu, zakup pomp insulinowych, 
sprzętu medycznego w ramach 1% podatku. 
Wspieranie Kliniki Diabetologii Dziecięcej w 
Katowicach , a także Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Blachowni, Domu dla Dzieci 
"Sosenka" i "Skałka" w Częstochowie.

85.60 Z 169 260,06 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 426 761,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 426 761,46 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 155 798,08 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 270 963,38 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
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2.4. Z innych źródeł 0,01 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 38 906,22 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 169 260,06 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: 325 058,14 zł 169 260,06 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

193 128,30 zł 169 260,06 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

131 929,84 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakup 3 pomp insulinowych najnowszej generacji firmy Medtronic  Minimed 640g 45 897,30 zł

2 Koszty związane z pobytem w Londynie w zw z wizytami okulistycznymi 3 695,23 zł

3 Zakup środków wspomagających leczenie podopiecznych 119 667,53 zł

1 Zakup pomp insulinowych. Średnia cena za pompę 15 299,10 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

96 075,71 zł

59 722,37 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 233 633,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

0 osób

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

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

101 703,32 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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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
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 39 956,62 zł

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

39 956,62 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)

905,94 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)  

0,00 zł

5 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

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 39 956,62 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 39 956,62 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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

1 770,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Elwira Pidzik Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-18
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