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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 2020-11-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica GRODZISKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-363 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 501479315

Nr faksu E-mail blazejfriedrich@serdecznik.pl Strona www www.serdecznik.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-10-27

2013-11-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30124581700000 6. Numer KRS 0000340392

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

Agnieszka Soboń Prezes 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

Magdalena Maria Bakker Rada Fundacji TAK

Maria Norek Rada Fundacji TAK

Borys Bakker Rada Fundacji TAK

FUNDACJA SERDECZNIK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM FUNDACJI JEST WSZECHSTRONNE REALIZOWANIE, 
PROPAGOWANIE I POPIERANIE IDEI
ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU KULTURY I SZTUKI, 
W TYM TAKŻE KULTURY
FIZYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB 
CHORYCH.
W SZCZEGÓLNOŚCI DO CELÓW FUNDACJI NALEŻY:
A. WSPIERANIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM SZTUK PLASTYCZNYCH;
B. PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA;
C. WSPÓŁPRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA ZE SZKOŁAMI I 
PLACÓWKAMI ARTYSTYCZNYMI;
D. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZYCH I
EDUKACYJNYCH;
E. ORGANIZACJA, WSPIERANIE I DOFINANSOWANIE KRAJOWYCH I 
MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ
CHARYTATYWNYCH, ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH, REKREACYJNO-
SPORTOWYCH, JAK RÓWNIEŻ
SZKOLEŃ, PRELEKCJI I KONFERENCJI NAUKOWYCH, PUBLIKACJI I 
WYDAWNICTW;
F. PROWADZENIE AKCJI SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH;
G. FUNDOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB 
UZDOLNIONYCH;
H. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE KOLONII I WYCIECZEK DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY;
I. FINANSOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA BUDOWIE,
REMONTACH LUB MODERNIZACJACH PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH, 
OŚWIATOWYCH I
OPIEKUŃCZYCH LUB PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ;
J. ZAKUP ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW HIGIENY I INNYCH ARTYKUŁÓW DO 
REALIZACJI POTRZEB ŻYCIA
CODZIENNEGO;
K. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O PRZYCZYNACH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 
WIEDZY O CHOROBACH
PRZEDE WSZYSTKIM TYCH SPOWODOWANYCH ZMIANAMI 
CYWILIZACYJNYMI I SPOŁECZNYMI,
INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH I SPOSOBACH IM ZAPOBIEGANIA;
L. ŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ POMOCY RZECZOWEJ, 
FINANSOWEJ I
ORGANIZACYJNEJ NA RZECZ OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
UBOGICH ORAZ Z RÓŻNYCH
PRZYCZYN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
M. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I 
SAMORZĄDOWEJ ORAZ
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, NIE WYKLUCZAJĄC 
MIĘDZYNARODOWYCH;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Sposoby realizacji celów statutowych:
1. Nieodpłatna działalność Statutowa:
- współpraca ze szkołami, szkołami przyszpitalnymi i szpitalami
- współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi i domami dziecka
- organizacja i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i 
młodzieży
- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
- upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i wiedzy o 
chorobach
- fundowanie nagród i stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
- świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej dla osób chorych, z niepełnosprawnością, ubogich i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym
- współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i 
organizacjami pozarządowymi
2.Odpłatna działalność Statutowa:
- organizacja i prowadzenie warsztatów plastycznych i artystycznych dla 
różnych grup wiekowych
- organizacja prelekcji, wykładów, imprez o charakterze rekreacyjno- 
sportowym w szczególności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
- organizowanie, dofinansowywanie i wspieranie krajowych i 
międzynarodowych imprez charytatywnych, kulturalnych, artystycznych, 
kulturalno - oświatowych, rekreacyjno- sportowych jak i również szkoleń, 
konferencji naukowych, prelekcji, publikacji i wydawnictw

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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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

17000

2

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

W 2019 roku Fundacja Serdecznik podejmowała następujące działania:
I. Oddział Bajka – Szpitalna Wędrująca Biblioteka (nieodpłatna działalność statutowa)
Oddział Bajka-Wędrująca Szpitalna Biblioteka ogólnopolski projekt Fundacji Serdecznik zainicjowany w 2013 roku. Realizacja 
projektu umożliwia dostęp do wartościowej literatury dzieciom i młodzieży (pacjentom szpitali, sanatoriów, uzdrowisk, 
ośrodków dla dzieci niesłyszących i niewidomych) dostarczonej w postaci mobilnej Biblioteki - Bajkowozu, który na stałe 
znajduje się w/w placówkach i dociera do każdego odbiorcy oraz stwarza możliwość udziału w warsztatach edukacyjno-
artystycznych i spotkaniach z książką. Charakterystycznymi elementami projektu są Bajkowozy, czyli mobilne biblioteki 
wypełnione starannie dobranymi tytułami książek i magicznymi akcesoriami. W ramach projektu specjaliści z Fundacji 
Serdecznik prowadzą szkolenia dla przyszłych opiekunów Bajkowozów, wprowadzając ich w tajniki twórczej pracy z książką. 
Dzięki temu wraz z pojawianiem się Bajkowozu w w/w placówkach przyszli opiekunowie Bajkowozów są przygotowani do 
organizowania warsztatów i wydarzeń edukacyjno –artystycznych. 
II. Projekt: "Laboratorium Sztuki” (nieodpłatna działalność statutowa)
Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta 
Poznania. Założeniem programu jest wskazywanie możliwości i talentów tkwiących w każdej jednostce. „Laboratorium Sztuki” to 
projekt mający na celu pobudzenie wyobraźni, wykorzystywanie autoanalizy jako inspiracji twórczej, pobudzenie fantazji oraz 
rozwój kreatywnej postawy oraz uświadomienie, że siły twórcze tkwią w każdym człowieku. „Laboratorium Sztuki” to 
stworzenie możliwości zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu edukacji artystycznej, samoświadomości, wiedzy z obszarów 
związanych z budowaniem poczucia tożsamości, budowania poczucia własnej wartości a także odkrywania własnych 
potencjałów i talentów. 
III. Pracownia Artystart (odpłatna działalność statutowa)
W siedzibie naszej Fundacji prowadzimy Pracownię Plastyczną Artystart, która stanowi przyjazne, profesjonalnie wyposażone 
miejsce dla twórczej aktywności i ekspresji. Działania pracowni pozwalają na naukę malarstwa, rysunku oraz innych 
różnorodnych technik plastycznych. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osób dorosłych i seniorów. Spotkania mają na celu wydobywanie talentów, 
doskonalenie ich oraz stanowią możliwość zaprzyjaźnienia się ze sztuką. Wszystkie prowadzone zajęcia w pracowni Artystart 
odbywają się w ramach oferty pełnopłatnej oraz dofinansowanej, co pozwala na uczestnictwo wszystkim chętnym niezależnie 
od osiąganego dochodu.
IV. Projekt Fifna (nieodpłatna działalność statutowa)
Uruchomiliśmy "Projekt Fifna" - klub w centrum Poznania przeznaczony dla osób zajmujących się w sposób amatorski 
twórczością literacką (w różnych grupach wiekowych, również dla Seniorów), rękodzielniczą w szeroko pojętym tego słowa 
znaczeniu (tak zwane "lasy w słojach", szydełkowanie, wyroby z korali) a także promujący we wszystkich grupach społecznych 
czytelnictwo poprzez stworzenie Klubów Czytelniczych dla dorosłych i Seniorów.
V. Las w słoju (nieodpłatna działalność statutowa)
Przygotowanie szkolenia dla pracowników Firmy podczas którego pracownicy wykonali własnoręcznie zieloną kompozycję, 
którą następnie przeznaczyli na kiermasz charytatywny wspomagający działania stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepe
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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 na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

- Współpraca ze szkołami, szkołami 
przyszpitalnymi, szpitalami m.in. poprzez 
organizację i prowadzenie warsztatów 
artystycznych dla dzieci, młodzieży w ramach 
projektów Oddział Bajka Wędrująca Szpitalna 
Biblioteka oraz Odwiedziny Sztuki. Oddział Bajka 
Wędrująca Szpitalna Biblioteka to ogólnopolski 
projekt umożliwiający dostęp do wartościowej 
literatury dzieciom i młodzieży (pacjentom 
szpitali, sanatoriów, uzdrowisk, ośrodków dla 
dzieci niesłyszących i niewidomych) dostarczonej 
w postaci mobilnej biblioteki - Bajkowozu, który 
dociera do każdego odbiorcy oraz stwarza 
możliwość udziału w warsztatach edukacyjno – 
artystycznych i spotkaniach z książką. 
Odwiedziny Sztuki to regularne warsztaty 
plastyczno – artystyczne odbywające się w 
poznańskich szpitalach na oddziałach 
dziecięcych. To projekt mający na celu 
rozbudzenie wyobraźni, wydobywanie talentów, 
to warsztaty, które w twórczy sposób 
zagospodarowują czas wolny dzieci 
przebywających w szpitalach pozwalając na 
chwilę zapomnieć o rozłące z rodziną i chorobie.

85.52.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Organizacja aktywnego spędzenia czasu poprzez 
organizację zajęć w ramach Klubu Czytelniczego 
i Klubu Literackiego Seniora. Zorganizowano dwa 
Kluby do których zaproszono Seniorów - jeden z 
z nich skupiał osoby lubiące czytać książki, drugi 
z kolei zajmował się pracą z Seniorami piszącymi 
amatorsko różne formy literackie (proza, poezja). 
W Klubie Czytelniczym wyznaczano sobie książki 
do przeczytania, polecane wartościową 
literaturę, a także dyskutowano na jej temat. W 
Klubie Literackim wyznaczano tematy prac na 
który należało napisać tekst, a następnie 
podczas spotkania czytano napisane teksty, 
pracowano nad ich mocnymi i słabymi stronami. 
Następnie prace publikowano na Facebooku.

85.52.Z 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Organizacja szkolenia- warsztatu podczas 
którego osoby szkolone wykonały kompozycje 
zielone przeznaczone na kiermasz charytatywny 
wspierający osoby z niepełnosprawnością. 
Celem projektu było zaangażowanie 
pracowników w działalność społeczną na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po 
nawiązaniu współpracy zorganizowano warsztat 
na którym pracownicy nabyli umiejętność 
wykonania kompozycji kwiatowej (tak zwanego 
"Lasu w słoiku"), a następnie wykonali taką 
kompozycję przekazując ją bezpłatnie na 
Kiermasz Charytatywny. Do udziału w Kiermaszu 
zaproszono ponadto Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Wielkopolski, które wykonane 
podczas szkolenia kompozycje sprzedawali, wraz 
z wyrobami wykonanymi w pracowniach 
Warsztatów. Całkowity dochód z Kiermaszu 
został przekazany WTZ biorącym udział w 
Kiermaszu (lub Stowarzyszeniom je 
prowadzącym).

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 515 764,94 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja i prowadzenie warsztatów 
plastycznych i artystycznych dla dzieci, 
młodzieży w ramach projektu Pracowni 
Artystart. Pracownia plastyczna Artystart to 
przyjazne, profesjonalnie wyposażone 
miejsce dla twórczej aktywności i ekspresji. 
Działania pracowni pozwalają na naukę 
malarstwa, rysunku oraz innych, 
różnorodnych technik plastycznych dzieci w 
wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich. Spotkania mają na celu 
wydobywanie talentów oraz ich 
doskonalenie. Wszystkie zajęcia 
prowadzone w pracowni Artystart 
odbywają się w ramach oferty pełnopłatnej 
oraz dofinansowanej, co powala na 
uczestnictwo wszystkim chętnym 
niezależnie od osiąganego dochodu.

85.52.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Organizacja i prowadzenie warsztatów 
plastycznych dla seniorów w ramach 
Pracowni Artystart. Warsztaty mają na celu 
aktywizację osób starszych poprzez twórczą 
aktywność i ekspresję. Działania pracowni 
pozwalają na naukę malarstwa, rysunku 
oraz innych różnorodnych technik 
plastycznych. Spotkania mają na celu 
wydobywanie talentów oraz ich 
doskonalenie przez osoby starsze a także 
służą nawiązywaniu wzajemnych relacji 
wśród seniorów. Wszystkie prowadzone 
zajęcia w pracowni Artystart odbywają się 
w ramach oferty pełnopłatnej oraz 
dofinansowanej, co pozwala na 
uczestnictwo wszystkim chętnym 
niezależnie od osiąganego dochodu.

85.52.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 481 633,81 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 34 131,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,13 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 460 765,21 zł

2.4. Z innych źródeł 0,13 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 999,60 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 999,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 51 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

51 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

470,00 zł

460 295,21 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 132 429,04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -41 047,38 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 571 635,04 zł 3 999,60 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

349 204,77 zł 3 999,60 zł

75 178,38 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,89 zł

147 250,00 zł

0,00 zł 0,00 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5 osób

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

5,00 etatów

6 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 323 436,09 zł

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

323 436,09 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)  

2 450,27 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

236 396,60 zł

236 396,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 87 039,49 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 54 535,10 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 268 900,99 zł

Druk: NIW-CRSO 11



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)

NIE DOTYCZY

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

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

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

320,00 zł

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

1 Oddział Bajka – Wędrująca 
Szpitalna Biblioteka. Etap VI.

Promocja czytelnictwa i pracy z 
dziećmi chorymi w szkołach 
przyszpitalnych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

51 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Agnieszka Soboń Prezes Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-11-17
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