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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-21

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

Halina Lasota 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

Tomasz Kowalik Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Osińska Członek Rady TAK

Piotr Boruta Członek Rady TAK

Mirosław Michalak Członek Rady TAK

Jacek Płachta Członek Rady TAK

FUNDACJA HEROSI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.       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, 
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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.
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20.Spełnianie marzeń dzieci chorych.

21. Organizowanie akcji krwiodawstwa.

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 zajęć (np. plastycznych, artystycznych  oraz zajęć 

indywidualnych i grupowych, m.in.:, malowanie, gry i zabawy ), które odbywały się w czasie 

wolnym od zabiegów oraz terapii nowotworowej.  

2. Wsparcie  dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka 

w Warszawie 

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Fundacja Herosi przekazała dla Kliniki 

Chirurgii Onkologicznej Dzieci Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie mobilne 

urządzenie RTG. Nowoczesny, japoński aparat znajdzie zastosowanie w diagnozowaniu, 

bezpośrednio przy łóżku chorego, m.in. zmian nowotworowych. Środki na zakup pochodzą z 

działalności statutowej pożytku publicznego, w tym ze zbiórki publicznej prowadzonej w 

2013 roku przez wolontariuszy Fundacji Herosi na meczach siatkówki na terenie całego kraju, 

z kwot przekazanych przez darczyńców i sponsorów oraz z przychodów z tytułu 

przekazywanego organizacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto Fundacja Herosi zakupiła dla Kliniki nowoczesny monitor do diagnozy zdjęć na 

przekazanym uprzednio aparacie RTG oraz specjalistyczne oprogramowanie medyczne 

(OsiriX)

3. Akcja „Otwarte Dni” 

Wspólnie z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi. 1 

lutego 2014 drzwi poradni onkologicznej  stały otworem przed każdym, kto chciał skorzystać 

z bezpłatnej konsultacji ze specjalistą. Dzień Drzwi Otwartych organizowany jest przez Polską 

Unię Onkologii w ośrodkach onkologicznych i hematologicznych na terenie całego kraju. W 

tym roku Fundacja Herosi po raz pierwszy była partnerem akcji w Instytucie Matki i Dziecka 

w Warszawie, udostępniając m.in. aparat USG. 

4.   Akcja „Bezpieczne dziecko” 
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Fundacja Herosi została partnerem kampanii mającej na celu przeszkolenie jak największej 

liczby osób dorosłych w ramach kursu pierwszej pomocy dzieciom. Organizatorem akcji było 

Centrum Szkoleń WSR oraz Medyczne Studium Zawodowe.

5. Spełnianie marzeń dzieci

Fundacja Herosi stara się w możliwości spełniać marzenia dzieci. Udało się w roku 2014 

zorganizować kilka takich marzeń: 

 Zajęcia  w pracowni ceramicznej dla Julki G (12- lat)

 Specjalne spotkanie ze zwierzętami  w zoo dla 8- letniego Miłosza

 Specjalne pozdrowienia od Dawida Kwiatkowskiego dla Julii K (11-lat)

 Finał Mistrzostw Świata dla Dawida (10 lat)

6. 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 na facebooku czy youtubie), ulotek oraz w formie ogłoszeń i reklamy na telebimach na 

meczach siatkarskich. 

7. Odwiedziny gwiazd, na oddziale onkologii IMiDz

Fundacja zorganizowała na oddziale wizyty:

 Balonowe spotkania z Patrycją Lipińską 

 siatkarzy PGE Skry Bełchatów Karola Kłosa i Andrzeja Wrony

 Wizyta muzyków z programu The Voice of Poland: Michała Chmielewskiego 

 Wizyta i koncert zespołu Red Lips

 Jakuba Rzeźniczka (piłkarz Legii Warszawa) i Edyty Zając (modelka)

 aktorów Pawła Domagały i Wojciecha Solarza.

 Wizyta i koncert Adiego Kowalskiego (grudzień)

 Kabaretu Młodych Panów

 Wizyta i koncert Margaret 

8.  Listy do Św. Mikołaja – Fundacja zorganizowała wśród swoich podopiecznych akcję 

pisania listów do Św. Mikołaja. W ramach akcji do Fundacji napłynęło ponad 150 listów, 

które następnie przy pomocy ludzi dobrej woli zrealizowała. Prezenty zostały wręczone 

dzieciom w trakcie Wigilii w domach dziecka czy szpitalach. 

9. .Akcje okolicznościowe w szpitalach (na oddziale onkologii) oraz domach dziecka
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Fundacja Herosi przeprowadziła z pomocą sponsorów i darczyńców akcje okolicznościowe:

 29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca (oddział onkologii w Chorzowie) z 

udziałem gościa niczym ze świata baśni z 1001 nocy, tancerki orientalnej - Salmy.

 Dzień Dziecka (oddziały onkologii IMID oraz Centrum Pediatrii i Onkologii w 

Chorzowie)

 zajęcia kulinarne na oddziale onkologii chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii;

 Dzień Pluszowego Misia – Z tej okazji wolontariusze Fundacji Herosi zjawili się w 

Klinice Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Oddziale Onkologii w 

Chorzowie z workiem pluszowych maskotek

 Andrzejki na oddziale onkologii w Chorzowie- Wolontariusze Fundacji zorganizowali 

dla pacjentów wieczór wróżb (lanie wosku, wróżby z ręki i inne).

 Mikołajki: na oddziałach onkologii IMiDz  oraz Chorzowie - Mikołaj wręczał prezenty 

słodkie upominki ; w domach dziecka w Warszawie- nocna wizyta Mikołaja - 

wręczenie słodkich upominków;

 Wigilia na oddziale onkologii IMiDz, Chorzowie i w dwóch Domach Dziecka w  

Warszawie. 

Domy Dziecka- jasełka w wykonaniu podopiecznych,  śpiewanie kolęd, wręczenie 

prezentów ufundowanych przez sponsorów i ludzi dobrej woli. Oddziały onkologii- 

kolacja wigilijna z  udziałem dzieci, rodziców, wolontariuszy oraz personelu 

medycznego, kolędowanie  oraz wręczenie prezentów podarowanych przez 

sponsorów.

 Sylwester na oddziale onkologii IMID –Gry i zabawy sylwestrowe dla dzieci i rodziców.

10. Akcje specjalne 

 „Gramy dla Herosów” – mecz siatkówki - LOTOS Trefl Gdańsk-BBTS Bielsko, z którego 

dochód z biletów został przeznaczony na rzecz Fundacji 

 Akcja „Świeć Pomocą” – bransoletki pokryte luminoforem zaprojektowane przez 

polskich artystów: Dorotę Gorczycę i Marka Sułka sprzedawane przez BeLumi na 

rzecz naszej Fundacji. Do akcji promocji akcji włączyli się znani polscy sportowcy: 

skoczkowie narciarscy z Kamilem Stochem na czele, siatkarze, piłkarze ręczni, piłkarze 

Legii Warszawa oraz reprezentacji Polski.

 Udział podopiecznych Fundacji w imprezach na Stadionie Narodowym w Warszawie: 
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Orange Warsaw Festiwal, Windsurfing na Narodowym, Verva Street racinung, Nitro 

Circus Live, przedstawienie cyrkowe KOOZA, Cirque du Soleil, Super Mecz Real 

Madryt - ACF Fiorentini,  a także koncertów w Gdańsku: Justin Timberlake, Backstreet 

Boys

 Premiera w Internecie (9.01.2014) teledysku charytatywnego z udziałem pacjentów 

oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka oraz znanych aktorów i prezenterów do 

piosenki „Zapomniany” grupy Rapsodia 

 Premiera filmu „Drużyna” - Fundacja Herosi razem z producentami filmu 

zorganizowała charytatywny pokaz premierowy filmu Drużyna, (10 sierpnia 2014) w 

Kinie Muranów. W pokazie wzięli udział także goście specjalni (reprezentant polski – 

Andrzej Wrona, Sekretarz Generalny PZPS – Andrzej Lemek, Kierownik Chirurgii 

Onkologii Dzieci i Młodzieży IMID – dr Magdalena Rychłowska – Pruszyńska).  Dochód 

z biletów został przekazany na cele statutowe Fundacji Herosi. 

 Andrzej Wrona kontra Karol Kłos – rywalizacja siatkarzy na rzecz Fundacji Herosi (kto 

uzbiera więcej funduszy na rzecz Fundacji wśród kibiców)

 Licytacja na imprezie „ Siatkarskie Andrzejki w Częstochowie” -. kulminacyjnym 

punktem spotkania była aukcja fotografii jednego z najbardziej zdolnych fotografów 

sportowych w naszym kraju - Kamila Pastusiaka. Aukcję żywiołowo poprowadził 

Zygmunt Chajzer w towarzystwie Rafała Pośpiecha. Zdjęcie autorstwa Kamila 

Pastusiaka przedstawia kapitana naszej drużyny Michała Winiarskiego, który w 

triumfie unosi puchar za zdobycie mistrzostwa świata.

 Akcja „Buty Stefana” -  Stephane Antiga, PGE Skra Bełchatów i  nasza Fundacja 

zaprosili kibiców do wzięcia udziału w niezwykle ciekawym projekcie "Buty Stefana". 

Kibice z każdym dniem odkrywali - w przenośni i dosłownie - szczegóły tej akcji: 

poznawali działalność Fundacji Herosi, współpracy z bełchatowskim klubem oraz 

pomocy jaką zaoferował Stephena Antiga. Na koniec akcji Skra Bełchatów 

zorganizowała konkurs z wiedzy o akcji. Do wygrania były m.in. buty zawodnika Skry – 

Stephena Antigi. 

11. Koncert Charytatywny„Wielcy i mali twórcy dla małych i wielkich serc”, (12 września 

2014r. w filli Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny sp. z o.o. , przy Skwerze Hoovera, przy 

ul Krakowskie Przedmieście 60a )w Warszawie. Agencja Wasilewski Invest Partner we 
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współpracy z Fundacją Herosi i Warszawskim Szpitalem dla Dzieci zorganizowała koncert 

wybitnego artysty – Dawida Podsiadło, a także zespołów towarzyszących: Romantycy Lekkich 

Obyczajów i Crab Invasion. Celem, który przyświecał temu wydarzeniu było połączenie 

dobrej zabawy i wyjątkowych wzruszeń artystycznych ze wsparciem Warszawskiego Szpitala 

dla Dzieci SP ZOZ, zlokalizowanego przy ul Kopernika 43. Dochód z cegiełek, przeznaczony 

został na konserwację i naprawę sprzętu medycznego. 

12.  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.

13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - Fundacja Herosi została partnerem 

turnieju Plaża Gotyku. W ramach współpracy w trakcie turnieju zorganizowane zostały 

akademie siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży - KIDS CAMP MALI HEROSI.. Plaża Gotyku 

to turniej siatkówki plażowej, który odbył się w Toruniu w dniach 29.05.2014 - 8.06.2014.

14. Spotkania naszych podopiecznych ze sportowcami  i wyjazdy na mecze

Fundacja zorganizowała kilka spotkań dzieci z oddziału onkologii oraz z domów dziecka z 

siatkarzami. Poza tym podopieczni Fundacji Herosi byli gośćmi na wszystkich meczach 

reprezentacji polskich siatkarzy: we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, 

Łodzi czy Warszawie.

15. Zbiórki publiczne na meczach

Fundacja zorganizowała zbiórki na meczach siatkarskich w trakcie imprez siatkarskich (Liga 

Światowa, Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej: Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, 

Wrocław, Katowice, Kraków; Puchar Polski w Piłce Ręcznej w Warszawie, Memoriał Wagnera 

w Krakowie.

16. Licytacje siatkarskich gadżetów i przekazywanie sportowych gadżetów na licytacje

 Buty Stefana Antigi - Stephane Antiga, trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej i 

Fundacja Herosi zaprasili kibiców do wzięcia udziału w niezwykłej aukcji 

charytatywnej "Butów Stefana". Licytacja pary butów, w których rozegrał swój ostatni 

mecz jako zawodnik rozpoczęła się w sobotę 17 maja, podczas eliminacji do 

Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015
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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

0

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)

brak

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

 Wyzwanie Oskara – w ramach akcji zorganizowanej przez statystyka reprezentacji 

polski Fundacja otrzymała na licytacje: koszulki reprezentacji Polski z autografami, 2 

filiżanki redakcji sportowej Volleycafe; koszulkę reprezentacji Finlandii oraz 

możliwość zorganizowania licytacji dnia szkolenia w redakcji Przeglądu Sportowego 

 Licytacja świątecznych aniołków- przed świętami Bożego Narodzenia siatkarze dwóch 

drużyn Asseco Resovii Rzeszów oraz PGE Skry Bełchatów pomalowali figurki aniołków.

17. 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 w/w instytucjami:

 meczach i turniejach siatkarskich (mecze AZS Politechniki Warszawskiej w Warszawie 

oraz reprezentacji Polski na terenie kraju);

 meczach piłki ręcznej (Puchar Polski), 

 akcjach dotyczących wsparcia fundacji – np. „Świeć pomocą”

18. Akcje  w domach dziecka

Fundacja Herosi od kilku lat organizuje dla dzieci z dwóch domów dziecka różnego rodzaju 

atrakcje (wyjazdy na przedstawienia, mecze, itp.) oraz akcje cykliczne (Mikołajki, Wigilia). 

W tym roku wraz z pracownikami firmy Coca – Cola nasi wolontariusze odmalowali jeden z 

placów zabaw przynależący do domu dziecka na warszawskiej Białołęce.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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
Wydawanie kalendarza 
z wizerunkiem 
Reprezentantów Polski 
w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn oraz 
trenerów reprezentacji 
na 2015 rok (w trakcie 
Mistrzostw Świata w 
Piłce Siatkowej Polska 
2014). 
Na zdjęciach do 
kalendarza znaleźli się: 
Andrzej Wrona, Karol 
Kłos, Paweł Zatorski, 
Mateusz Mika, Mariusz 
Wlazły, Michał 
Winiarski, Paweł 
Zagumny, Grzegorz 
Bociek, Dawid Konarski, 
Fabian Drzyzga, Rafał 
Buszek, Bartosz Kurek, 
Piotr Nowakowski, 
Krzysztof Ignaczak, 
Michał Kubiak. Zdjęcia 
do kalendarza 
wykonywała Sylwia 
Dąbrowa.

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) 358,188.27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 358,179.33 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 8.94 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: 241,870.64 zł

0.00 zł

75,527.62 zł

35,253.02 zł

131,090.00 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

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 21,931.14 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 94,386.49 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 177,547.44 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 21,931.14 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: 186,135.61 zł 0.00 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

180,631.89 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,503.72 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Organizacja akcji specjalnych na oddziałach onkologii (m.in. Dzień dziecka, Mikołajki, Wigilia, 
Sylwester)

4,717.75 zł

1 Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych (kampania społeczna z kadrą siatkarzy) 17,213.39 zł

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

561.47 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 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

2.00 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 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

50.00 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

50.00 osób

30.00 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

30.00 osób

0.00 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 nie zatrudnia pracowników

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)

brak

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

organizacji

Aneta Rostkowska- Rau
Halina Lasota
30.03.2015 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 16


