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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2017-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica SOLEC Nr domu 81B Nr lokalu A-51

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-382 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@herosi.eu Strona www www.herosi.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000323696

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

Aneta Rostkowska- Rau Prezes Zarządu TAK

Julia Małolepszy Członek Zarządu NIE

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

Tomasz Kowalik Przewodniczący TAK

Halina Lasota Członek TAK

Krzysztof Nadulski Członek NIE

FUNDACJA HEROSI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie 
oraz umysłowo), a także osób z obszaru patologii społecznych – dzieci, 
młodzieży.
2.      Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym 
społeczeństwie i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej.
3.      Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach 
działalności społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń 
wobec osób niepełnosprawnych.
4.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób 
dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji.
5.      Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na 
rzecz rozwoju sportu i rekreacji oraz wspieranie i udzielanie pomocy 
placówkom i instytucjom medycznym, leczniczym a także ratującym życie.
6.      Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych.
7.      Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Szkolenie wolontariuszy przygotowujące ich do wizyt u dzieci i 
dorosłych przebywających w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach 
dziecka lub innych specjalistycznych ośrodkach.
2.      Wizyty i odwiedziny, specjalnie przeszkolonych osób, a także 
siatkarzy, siatkarek i innych gwiazd sportu oraz sceny w szpitalach, 
klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych specjalistycznych 
ośrodkach, gdzie chore dzieci i młodzież przebywają czasowo lub na stałe.
3.      Bajkoterapię, dramę, terapię zabawą, śmiechem  oraz inne formy 
terapii psychologiczno – pedagogicznej.
4.      Zbieranie informacji na temat osób chorych w celu udzielenia im 
pomocy finansowej bądź rzeczowej.
5.      Udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i 
instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się chorymi.
6.      Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi 
celami;
7.      Promocję wolontariatu.
8.      Organizację i wspieranie przedsięwzięć sportowych z udziałem 
zawodników oraz zrzeszeń i klubów sportowych.
9.      Organizowanie czasu wolnego dla chorych i niepełnosprawnych 
dzieci oraz dorosłych, a także osób z obszaru ubóstwa i patologii 
społecznej – zachęcanie ich do aktywności sportowej, społecznej i 
kulturalnej
10.  Organizowanie imprez artystycznych.
11.   Tworzenie aktywnie działających grup teatralnych w placówkach 
kultury, klubach, domach opieki społecznej, szkołach i innych tym 
podobnych ośrodkach.
12.  Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów 
wyjazdowych.
13.  Realizowanie programów naukowych i badawczych.
14.  Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, szkoleń, 
spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów 
fundacji.
15.  Rozwijanie dialogu między społecznością osób zdrowych, a 
społecznością osób niepełnosprawnych.
16.  Prowadzenie edukacji społecznej.
17.  Utrzymywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz 
instytucjami wspomnianymi w punkcie 1.
18.  Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi 
sportu poprzez organizowanie zajęć, gier i turniejów sportowych z 
udziałem polskich sportowców.
19.  Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi 
organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną, w 
tym z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej 
oraz Związkiem Piłki Ręcznej.
20.Spełnianie marzeń dzieci chorych.
21. Organizowanie akcji krwiodawstwa.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Wspieranie procesu leczenia – odwiedziny w szpitalach
Fundacja wspomagała proces leczenia i rehabilitacji pacjentów poprzez organizowanie na oddziałach 
onkologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, 
różnorakich gier i zabaw indywidualnych i grupowych (np. plastycznych, artystycznych, kulinarnych), 
które odbywały się w czasie wolnym od zabiegów oraz leczenia nowotworowego.  
2. Wsparcie  dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
W 2016 roku Fundacja Herosi przekazała dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci Młodzieży Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie następujący sprzęt medyczny:

- stół zabiegowy - 7 264,730 zł
- materace przeciwodleżynowe oraz podnośnik do łóżek – 5005,80 zł
- taśmy i drobny sprzęt rehabilitacyjny – 1195,96 zł

Ponadto Fundacja Herosi przekazała dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci Młodzieży Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie: 
- laptop 1658,24 zł
- kuchenkę mikrofalową –359,00 zł
- płytę indukcyjną – 413,00 zł
- naczynia, patelnię -  410,94 zł
Środki na zakup pochodzą z działalności statutowej pożytku publicznego, z kwot przekazanych przez 
darczyńców i sponsorów oraz z przychodów z tytułu przekazywanego organizacji 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
2. Spełnianie marzeń dzieci
Fundacja Herosi stara się w możliwości spełniać marzenia dzieci. Udało się w roku 2016 zorganizować 
kilka takich marzeń: 
• niespodzianki urodzinowe dla:
• 9 letniego Igora – wizyta piosenkarki Margaret,
• 7- letniej Nikoli – życzenia od zespołu Afromntal. 
• Drift Eryka w towarzystwie Mateusza Fijała, kierowcy STW Drift Team - Eryk wykonał kilka okrążeń 
treningowych przed rozpoczynającą się pierwszą rundą Driftingowych Mistrzostw Polski
• Jazda konna dla Inez – wyjazd 10 – letniej Inez do stadniny koni w Ptakach.
• Wizyta w szpitalu Andrzeja Wrony u 16-letniego Michała walczącego z nowotworem kości
• Wyjazd na nagranie programu The Voice of Poland oraz spotkanie z Trenerami - dla Nikoli
• Spotkanie 15- letniego Sebastiana z Jakubem Rzeźniczakiem
• Rozmowa 12- letniego Dawida z Robertem Lewandowskim

3. Promocja przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Herosi
Akcje promujące ideę przekazywanie 1% podatku prowadzone były w okresie rozliczeń podatkowych za 
pośrednictwem Internetu (np. strona internetowa Fundacji oraz oficjalne konta w kanałach 
społecznościowych), ulotek oraz w formie ogłoszeń i reklamy na telebimach na meczach siatkarskich. 

4. Odwiedziny gwiazd, na oddziale onkologii IMiDz
Fundacja zorganizowała na oddziale wizyty:
• Reprezentantów Polski w piłce siatkowej mężczyzn Andrzeja Wrony i Karola Kłosa
• Wielokrotnego reprezentanta Brazyli - Giby
• siatkarzy AZS Politechniki Warszawskiej (m.in. Pawła Zagumnego, Michałą Filipa, Andrzeja Wrony, 
Pawła Mikołajczaka, Guillaume Samica czy Trenera Jakuba Bednaruka)
• Wizyta i koncert uczestników programu Voice of Poland TVP  Marceliny Mróz i Weroniki Curyło pod 
wodzą trenerów Barona i Tomsona
• Wizyta iluzjonisty –Maćka Pędy
• Wizyta aktorki  Misheel Jargalsaikhan
• Jakuba Rzeźniczka (piłkarz Legii Warszawa) oraz modelki Edyty Zając 
• Finalistki programu TOP Model TVN – Karoliny Gilon
• Piosenkarza Adiego Kowalskiego

5.  Listy do Św. Mikołaja – Fundacja zorganizowała wśród swoich podopiecznych akcję pisania listów do 
Św. Mikołaja. W ramach akcji do Fundacji napłynęło ponad 180 listów – od dzieci z oddziałów onkologii 
(Instytutu Matki i Dziecka, Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii), Uniwersyteckiego Centrum 
Medycznego w Gdańsku,  2 domów dziecka (Warszawa i okolice), świetlicy środowiskowej (okolice 
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Warszawy). Dzięki pomocy ludzi dobrej woli udało się zrealizować wszystkie dziecięce marzenia. 
Prezenty zostały wręczone dzieciom w trakcie Wigilii w domach dziecka czy szpitalach. 

6. Akcje okolicznościowe w szpitalach (na oddziale onkologii) oraz domach dziecka
Fundacja Herosi przeprowadziła z pomocą sponsorów i darczyńców akcje okolicznościowe:
• Wizyta piłkarzy Lechii Gdańsk -Piotra Wiśniewskiego i Pawła Stolarskiego na oddziale onkologii 
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego
• Dzień Kobiet – oddział onkologii w Chorzowie- salon makijażu dla Mam oraz malowanie paznokci dla 
dziewczynek
• Dzień Dziecka (oddziały onkologii IMID oraz Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie)
• zajęcia kulinarne na oddziale onkologii chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii
• Jejeczko – dla pacjentów, rodziców i personelu medycznego oddziału onkologii IMID;
• Mikołajki: na oddziałach onkologii IMiDz  oraz Chorzowie 
• Wigilia na oddziale onkologii IMiDz, Chorzowie, Gdańsku (wizyta maskotek Treflika, Treflinki oraz 
modelki Pauliny Frankowskiej) i w Domach Dziecka w  Warszawie.
• Sylwester na oddziale onkologii IMID –koncer Sylwii Nowak i zespołu Whoa 
7. Akcje specjalne

Sesja zdjęciowa dla podopiecznych Fundacji Herosi – maj 2016r. W zdjęciach wzięło udział 6 
podopiecznych Fundacji -z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka.  
Głównym celem sesji było sprawienie radości podopiecznym Fundacji zmagającym się z chorobami 
nowotworowymi oraz oderwanie ich od codziennej, szpitalnej rzeczywistości. Dzięki pracy znakomitych 
stylistów - Karoliny Trębacz i Weroniki Wojewody, a także stylisty fryzur Atelier Kajetan Góra 
podopieczni otrzymali niepowtarzalna szansę przeżycia wspaniałej przygody na planie zdjęciowym i 
oderwania się od codziennych zmagań z chorobą. W trakcie sesji zdjęciowej towarzyszyli dzieciom 
Gwiazdy sportu, muzyki i kina : Jakub Rzeźniczak, Andrzej Wrona, Marek Kaliszuk, Martin Fitch, Adi 
Kowalski, Maria Niklińska, Tomasz Ciachorowski, Misheel Jargalsaikhan i Bartek Jędrzejak. Zdjęcia 
wykonywał Mariusz Piątek. 

• Wernisaż zdjęć pacjentów oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka - W Restauracji To PASI w 
Warszawie,- 6.06.2016r. - wernisaż  prezentujący wyjątkowe zdjęcia podopiecznych Fundacji z Klinki 
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Na fotografiach towarzyszą im 
gwiazdy sportu, muzyki i telewizji.  Autorem zdjęć był Michał Piątek / ilike-photo.com. Wernisaż 
uświetniły występ Adiego Kowalskiego oraz zespołu Sound”n” Grace, a imprezę poprowadził prezenter 
TVP – Mateusz Szymkowiak.
Na imprezę przybyli niesamowici goście – m.in. Bartosz Jędrzejak, Tomasz Ciachorowski, Marek 
Kaliszuk, Misheel Jargalsaikhan, Artur Chamski, Katarzyna Kołeczek, Patryk Pniewski, Mateusz Jakubiec 
czy Prezes PZPS Paweł Papke.
• Taksi Wrona – Andrzej Wrona (siatkarz, reprezentant Polski) na jeden wieczór został taksówkarzem i 
zbierał pieniądze wożąc ludzi po Warszawie, a zysk z przewozu przekazując na rzecz podopiecznego 
Fundacji – 4- letniego Wiktora.
• Remont pokoju socjalnego oddziału onkologii Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – Fundacja dzięki 
wsparciu ze strony wolontariuszy z działu Customer Care Center z firmy Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. 
umeblowała, wyposażyła w sprzęt kuchenny (mikrofalówka, czajnik, płyta indukcyjna, garnki, patelnie) 
oraz nowe książki i  gry pokój dla rodziców i dzieci na oddziale onkologii. 
• Zetnij włosy Bednarukowi - Celem akcji była zbiórka środków na sfinansowanie leczenia 
podopiecznych Fundacji Herosi walczących z nowotworem kości i zebranie kwoty 15 tys. zł. Po 
uzyskaniu takiej kwoty trener warszawskiej drużyny miał obciąć się na łyso. Jednak w ciągu niespełna 
tygodnia w ramach akcji zebrano ponad 18 tys. Zł a Trener ONICO AZS Politechnika Warszawska Jakub 
Bednaruk obciął się na łyso w finale akcji. Swoje obcięte włosy szkoleniowiec przekazał także dla 
podopiecznych fundacji w ramach akcji Podziel Się Dzieciństwem we współpracy z Hair Lab Klinika 
Włosów  

8. Udzielanie pomocy finansowej 
• Pomoc dla Łukasza na zakup nierefundowanych zabiegów rozbijających komórki nowotworowe-  2 
000 zł 
• Ufundowanie tygodniowego leczenia dla 2 -letniej Sofii walczącej z nowotworem kości - 4 419,630
• Pomoc finansowa – 29 000 zł na leczenie dla 4- letniego Wiktora zmagającego się z nowotworem
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

9. Kampania „Podziel się dzieciństwem” – akcja ruszyła w 2015r. we współpracy z Kliniką HairLab oraz 
agencją interaktywną Sukcesfirmy.pl. W 2016r. zaś do akcji przystąpiły Salony Fryzjerskie Expert -Loreal 
Professionell, w których można było (za darmo) obciąć włoski.
Główną ideą akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu łysienia u dzieci 
spowodowanych przez choroby nowotworowe, a także  zwiększenie świadomości o możliwości 
przekazywania włosów przez dzieci, dzięki którym mogą zostać wyprodukowane niechirurgiczne 
systemy uzupełniania włosów i peruki, umożliwiające dziecku normalne funkcjonowanie i szanse na 
radosne dzieciństwo.  W ramach akcji w ciągu roku ponad 380 dzieci przekazało swoje włoski w celu 
wyprodukowania peruk dla chorych dzieci.

10.  Kampania z reprezentacją Polski w Piłce siatkowej mężczyzn
Fundacja po raz kolejny zorganizowała sesję zdjęciową z udziałem kadry polskich siatkarzy. Zdjęcia, w 
ramach kampanii „Siatkarze Ambasadorami Fundacji Herosi”, zostały wykorzystane w limitowanej serii 
kalendarzy oraz do materiałów promocyjnych fundacji. Autorką zdjęć jest Sylwia Dąbrowa.

11. Spotkania naszych podopiecznych ze sportowcami  i wyjazdy na mecze
Fundacja zorganizowała kilka spotkań dzieci z oddziału onkologii  siatkarzami. 
Podopieczni Fundacji Herosi byli gośćmi na wszystkich meczach reprezentacji polskich siatkarzy oraz na 
wyjątkowym Meczu Gwiazd – Pożegnaniu Pawła Zagumnego – w Gdynii.

12. Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi 
za działalność sportową i rekreacyjną, w tym z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Profesjonalną Ligą 
Piłki Siatkowej oraz Związkiem Piłki Ręcznej.

Fundacja Herosi współpracowała z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w trakcie meczów reprezentacji i 
tworzeniu charytatywnego kalendarza, zaś z Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej, m.in. w trakcie Finału 
Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Ponadto Fundacja Herosi współpracowała ze stołeczną AZS Politechniką Warszawską oraz Fundacjami 
prowadzącymi turnieje siatkarskie – Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki, Fundacja J.H. Wagnera, Fundacja 
im. Z. Ambroziaka.
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Pozostała działalność 
wydawnicza. Wydanie 
kalendarza z 
wizerunkiem 
Reprezentantów Polski 
w piłkę siatkową 
mężczyzn oraz 
Trenerów. Na zdjęciach 
kalendarza znaleźli się 
m.in. Bartosz Kurek, 
Paweł Zatorski, Piotr 
Nowakowski, Fabian 
Drzyzga, Dawid 
Konarski, Michał 
Kubiak, Rafał Buszek, 
Karol Kłos oraz Trenerzy 
Stephan Antiga i Philipe 
Blain. Zawodnicy 
nieodpłatnie użyczyli 
swojego wizerunku w 
trakcie zgrupowania 
reprezentacji w Spale, 
pomagając tym samym 
Fundacji Herosi. Zysk z 
dystrybucji kalendarza  
Fundacja przeznaczy na 
remont oddziału 
onkologii

58.19.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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 wyników/zysków i strat) 257,973.95 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 257,969.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4.05 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 175,040.50 zł

0.00 zł

69,446.18 zł

65,558.80 zł

40,035.52 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30,179.69 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 52,753.76 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 158,960.37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 30,179.69 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 102,277.33 zł 30,179.69 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

99,009.53 zł 30,179.69 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.29 zł

3,267.51 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Materace przeciwodleżynowe dla oddziału onkologii IMID 5,005.80 zł

2 Stół zabiegowy 7,264.73 zł

3 Pomoc dla Łukasza na zakup nierefundowanych leków nowotworowych 2,000.00 zł

4 Hospitalizacja chorej na nowotwór kości Sofii 3,145.00 zł

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

500.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

20.00 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

0.00 osób

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

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

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

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

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

0.00 zł

10.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób

35.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

30.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Fundacja Herosi nie zatrudnia osób

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)

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

-

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aneta Rostkowska- Rau
Julia Małolepszy

31.03.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 12


