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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 2022-10-14

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 zarządu TAK

Łukasz Skoczyński 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

Anna Wypart Rada Fundacji TAK

Beata Pestka Rada Fundacji TAK

Joanna Nowak Rafa 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,
- turystyka i krajoznawstwa,
- prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci,
- upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez 
organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży 
i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez 
Fundację,
- organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym 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 
niesklasyfikowanych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja realizuje swoje założenia w oparciu o statut Fundacji. 
Głównym celem Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy typu I – nasza praca skierowana jest na wsparcie 
rodzin, które dotknęła nieuleczalna choroba jaką jest CT 1 czyli Cukrzyca Typy Pierwszego. Pragniemy pokazywać rodzinom, 
które znalazły się w nowej rzeczywistości, że nie są same. Naszym hasłem przewodnim jest „DIABETYK MOŻE WSZYSTKO”
W 2021 udało nam się zorganizować X ZLOT RODZIN CUKRZYCOWYCH. Spotkanie odbyło się na terenie Śląska, jednak swoim 
zasięgiem objęło cały kraj. Na spotkaniu pojawiło się ponad 120 osób z różnych zakątków Polski. Nasze flagowe przedsięwzięcie 
ma na celu przekazywanie wiedzy na temat nowości pojawiających się na rynku, które mogą usprawnić życie z CT1. Jak co roku 
w organizacji merytorycznych paneli wsparł nas Oddział Diabetologii w Katowicach. Spotkanie przebiegło w fantastycznej 
atmosferze oraz przekonaniu, iż jest ich potrzebne znacznie więcej.
Głównymi założeniami każdego z naszych spotkań jest zwiększanie poziomu edukacji i zdobycie praktycznej wiedzy związanej z 
użytkowaniem systemu MiniMed 640G oraz 780G. W tym roku dołączyliśmy dodatkowo panel o ciągłym monitoringu firmy 
LIBRA STYLE.
Organizacja Zjazdów jest zawsze podzielona na dwie główne strefy. Tak było i tym razem.
Strefa wykładowa dla dorosłych − rodziców, opiekunów, osób żyjących z pompą oraz strefa dzieci. Osoby dorosłe uczestniczyły 
w serii merytorycznych wykładów i dyskusji. Strefa dzieci była zorganizowana i kontrolowana przez opiekunów 
reprezentujących Fundację. Dzieci uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez  profesjonalnych ani-matorów. Za 
bezpieczeństwo związane z przebiegiem glikemii u dzieci oraz kontrolę pomp odpowiadali  profesjonalni edukatorzy oraz 
pielęgniarka posiadająca doświadczenie w pracy z systemem 640G. oraz 780G. Dzieci były 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.
Rok 2021 to zorganizowane 3 razy w ciągu 12 miesięcy Spotkanie przy kawie „SŁODKA CZĘSTOCHOWA”. 
Jedno ze spotkań odbyło się w Częstochowie w Hotelu SCOUT. Na spotkanie przybyło ponad 50 osób – rodziców i dzieci 
zmagających się z CT1. Tematem przewodni tym razem był powrót dziecka do szkoły/przedszkola po rozpoznaniu CT1. Dzieci 
mogły korzystać z torów do kręgli oraz bilarda.
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W trakcie spotkania udało nam się nakręcić film, który dołączyliśmy do akcji prowadzonej przez firmę MEDTRONIK „BLUE 
BALOON”.
Dwa kolejne spotkania „przy kawie” odbyły się w Katowicach w „Krainie Czarów”. Na każde ze spotkań przybyło ponad 50 osób 
– rodziców i dzieci chorujących na Cukrzycę Typu Pierwszego. Dzieci miały do dyspozycji ogromny plac zabaw a rodzice uroczy 
zakątek, gdzie mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z chorobą.
Nie ustaliśmy również w świętowaniu urodzin naszych podopiecznych. Każdy z naszych podopiecznych otrzymał upominek oraz 
unikatową kartkę urodzinową zaprojektowaną przez  naszego Ambasadora Dariusza Dąbrowskiego.
Nasi podopieczni otrzymują również od nas maile z interpretacją naszego mecenasa różnych  nurtujących ich tematów.
Na stałe do naszego kalendarza dołączyła akcja POCZĘSTUJ SIĘ MISIEM. W akcji wystawiamy piękne kartony wypełnione 
używanymi pluszakami w różnych miejscach miast oraz w różnych punktach użytku publicznego. Liczymy na to, że dzieciaki, 
których nie stać na zakup nowych pluszaków będą mogły zabrać do domu swojego nowego przyjaciela.

Styczeń 2021
 - Zakup kurtek dla drużyny siatkarek MKS DWÓJKA ZAWIERCIE 
- Rozstrzygnięcie konkursu MAXIRODZINA
- Podjęcie współpracy z DIABETYK 24 – obniżka ceny wybranych produktów dla podopiecznych Fundacji Maxima Dzieciom.
- Podpisanie umowy z MEDTRONIC POLSKA – Maxima Dzieciom zostaje dystrybutorem sprzętu medycznego.
- podpisanie umowy z PATRONITE
Luty 2021
- Dołączenie do akcji WOŚP – wolontariusze dołączyli do biegu organizowanego przez Jurka Owsiaka
- Spotkanie przy kawie – SŁODKA CZESTOCHOWA – Hotel Scout
Marzec 2021
- Konkurs Maxiwielkanoc 
- Akcja POLUB NAS NA FACEBOOKU - Eryk
- Przekazanie MEGA PAKI DLA SŁODZIAKA – dla rodziny Oliwii
- Wprowadzenie akcji ODDAJ MISIA W DOBRE RĘCE – dajemy drugie życie pluszakom.
- Akcja POLUB NAS NA FACEBOOKU – Kinia
Maj 2021
- Start akcji POCZĘSTU SIĘ MISIEM.
- Akcja POLUB NAS NA FACEBOOKU – Adaś.
Czerwiec 2021
- Dołączenie do0 akcji MAXI FANI.
- Akcja POLUB NAS FACEBOOKU – Adrian
- Spotkanie przy kawie SŁODKA CZĘSTOCHOWA – Katowice
Lipiec 2021
- Koncert w Orzeszu
- Przygotowanie ulotek dla podopiecznych – 1%
Sierpień 2021
- Podpisanie umowy SKRA CZĘSTOCHOWA 
- Przekazanie 200 szt maseczek na Oddział Diabetologii w Katowicach
Wrzesień 2021
- Przekazanie MEGA PAKI DLA SŁODZIAKA – Amelka
- Organizacja rajdu rowerowego WYKRĘĆ CUKRZYCĘ
- Dołączenie do akcji BLUE BALOON
- Organizacja X ZLOTU RODZIN CUKRZYCOWYCH
- Zaprojektowanie biżuterii dla osób chorych na cukrzycę.
- Wyprodukowanie biżuterii dla osób chorych na cukrzycę
Październik 2021
- dołączenie do akcji POMÓŻ LEONOWI
- Nakręcenie filmu – DZIEŃ DIABETYKA
- Uruchomienie akcji TAKE FOR FREE
- Zakup mebli dla Oddziału Diabetologii w Katowicach
- Wsparcie pacjentów Oddziału Diabetologii w Katowicach – dostarczono pluszaki
- Spotkanie przy kawie – SŁODKA CZĘSTOCHOWA – Katowice
Listopad 2021
- Uruchomienie akcji LICYTACJE na rzecz naszych podopiecznych
- Uruchomienie akcji ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
- Zakup nowej pompy dla Igi
- Zakup nowej pompy dla Milenki
- Przekazanie MEGA PAKI DLA SŁODZIAKA – Natan
- Zakup nowej pompy dla Łukasza
Grudzień 2021
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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

5000

4

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

- Przekazanie wszystkim podopiecznym upominków mikołajkowych
- Dołączenie do akcji SZLACHETNA PACZKA
- Zakup nowej pompy dla Borysa

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 CT1. Jednym z 
priorytetów jest organizowanie spotkań dla 
rodzin z dziećmi chorymi na cukrzycę typu I. 
Spotkania odbywają się cyklicznie 2 razy do roku 
– w tym roku niestety przeszkodziła Nam 
pandemia. Wspieranie podopiecznych - pomoc 
w leczeniu, zakup pomp insulinowych w ramach 
1% podatku. Wspieranie kliniki Diabetologii 
Dziecięcej w Katowicach, Placówki Opiekuńczo 
Wychowawczej w Blachowni, zbieranie środków 
na glukagony donosowe.

85.40.z 1,00 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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560 082,42 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 778 858,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 761 334,99 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 17 287,36 zł

d) przychody finansowe 0,20 zł

e) pozostałe przychody 235,86 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

1 73.11.z

Reklama Zgodnie z par. 7 pkt 11 statutu Fundacji Maxima, Fundacja realizuje swoje cele m.in. 
poprzez: „11. 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) pozostała 
działalność wydawnicza, e) reklama, f) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, g) działalność wspomagająca edukację h) 
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.”

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 169 781,00 zł

2.4. Z innych źródeł 48 994,99 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 306 957,26 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 356 191,55 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

1 Pompy insulinowe oraz osprzęt do prawidłowego prowadzenia cukrzycy.
Sprzęt wspomagający zdrowe żywienie.
Turnusy rehabilitacyjne.
Żywność bezglutenowa.
Sprzęt umożliwiający monitoring choroby.
Zajęcia ruchowe.
Leczenie stomatologiczne, okulistyczne, i inne.
Lekarstwa i środki wspomagające funkcjonowanie podopiecznych.

269 018,31 zł

1 Komputer i akcesoria 5 405,99 zł

2 Urządzenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie podopiecznych 6 207,96 zł

3 Turnusy rehabilitacyjne 2 767,00 zł

4 Pompy insulinowe 81 010,68 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

150 993,64 zł

1 500,00 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)

17 287,36 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 313 385,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 17 287,36 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 459 742,04 zł 356 191,55 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

447 949,35 zł 344 568,62 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

169,76 zł

11 622,93 zł

0,00 zł 0,00 zł

11 622,93 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 17 287,36 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

319 286,13 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)

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

0 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)

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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

56 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

5 osób

51 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 0,00 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 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

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)

Brak

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

2022-10-14
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