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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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica HUSARII Nr domu 32 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-951 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 606768655

Nr faksu E-mail 
maria.czechlewska@fundacjabadz.pl

Strona www www.fundacjabadz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-03-21

2019-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14286606300000 6. Numer KRS 0000381339

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

Orin Kaja Krajewska Prezez TAK

Andrzej Krajewski Członek zarządu TAK

Joanna Jakubowicz 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

Aleksandra Nowińska Członek rady fundacji TAK

Krzysztof Nowiński Członek rady fundacji TAK

Zofia Wodnicka Członek rady fundacji TAK

Anna Andrałojć Członek rady fundacji TAK

"FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK BĄDŹ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” wyraża społeczną potrzebę głębokiej 
reformy opieki zdrowotnej i medycyny onkologicznej w Polsce. Działa na 
rzecz popularyzacji i rozwoju medycyny integralnej. Nadrzędnym celem 
Fundacji „Bądź” jest reforma medycyny onkologicznej w Polsce, począwszy 
od profilaktyki, poprzez zintegrowane metody leczenia, po 
rekonwalescencję i zapobieganie nawrotom choroby. Założeniem fundacji 
jest promocja holistycznego podejścia zarówno do zdrowia, jak i do 
choroby. Inicjujemy i wspieramy współpracę różnych dziedzin medycyny 
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej poprzez szerzenie merytorycznej, 
wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, zintegrowanej i konieczności 
całościowego leczenia człowieka. Podnosimy świadomość ludzi chorych, 
środowiska medycznego oraz ludzi zdrowych na temat profilaktyki chorób 
onkologicznych i przewlekłych oraz możliwości ich holistycznego leczenia. 
Naszą misją jest by osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi, 
szczególnie onkologicznymi oraz ich bliscy z poczuciem zagubienia, lęku i 
bezsilności wobec braku szerszej wiedzy na temat komplementarnych 
metod wspierania leczenia czuli się zaopiekowani, mieli dostęp do 
informacji na temat różnych metod wsparcia organizmu w chorobie. 
Chcemy by środowisko medyczne - autorytety, specjaliści i lekarze 
pierwszego kontaktu, stawiający diagnozy, zorientowani jak dotąd przede 
wszystkim na klasyczne metody leczenia współpracowali ze sobą i 
traktowali pacjenta integralnie. 

Zależy nam by wiedza na temat zdrowego stylu życia, holistycznego 
podejścia do zdrowia, szeroko rozumianej profilaktyki, była dostępna 
wszystkim.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Główną gałęzią działalności fundacji jest edukacja zdrowotna, z zakresu 
psychologii, duchowości i ciała oraz rzetelnych, wspierających metod 
komplementarnych. Są to organizowane przez nas warsztaty, wykłady, 
akcje edukacyjne. Druga gałąź to wiara – zmiana przekonań i podnoszenie 
świadomości społecznej o zasadności aktywnej postawy wobec własnego 
zdrowia oraz integralnego podejścia do niego poprzez.
Projekty
Wspierając chorych, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych 
zdrowym trybem życia do tej pory w ramach Fundacji zorganizowaliśmy 
kilkadziesiąt akcji edukacyjnych z zakresu holistycznego podejścia do 
zdrowia.

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

10000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

w 2019 roku zorganizowaliśmy m.in.

-Około bezpłatnych 20 akcji edukacyjnych / wykłady z zakresu medycyny umysł-ciało, warsztaty cancer coachingu, zastosowania 
medycyny chińskiej w leczeniu onkologicznym, ajurwedy, jogi śmiechu, refleksoterapii, qigong, kosmetologii onkologicznej, jogi 
relaksacyjnej, czy zdrowego żywienia;
-Około 20 bezpłatnych spotkań stałej grupy wsparcia dla pacjentów onkologicznych oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi, 
która odbywa się 2 razy w miesiącu
-Około 4 bezpłatnych warsztatów kulinarnych na oddziale onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka “Zamieniamy niezdrowe na 
zdrowe” gdzie zapraszamy dzieci z oddziału onkologicznego i ich rodziców by uczyły się, że wspierające organizm zdrowe 
jedzenie może być równie smaczne jak to ulubione, zazwyczaj niezdrowe i obciążające;
-Kongres Medycyny Integralnej “Bądź w pełni zdrowia. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych. Medycyna przyszłości ” w 
Muzeum Polin w Warszawie / całodniowe wydarzenie dla chorych, ich bliskich i wszystkich zainteresowanych prewencją. 
Podczas Kongresu poznajemy najwybitniejszych specjalistów w swoich dziedzinach którzy dowodzą że dialog i współpraca 
pomiędzy nimi jest możliwa;
-Udzielamy informacji na temat wspierających metod w leczeniu onkologicznym na infolinia u Rzecznika Praw Pacjenta w 
ramach projektu “Łączy nas Pacjent” / raz w miesiącu dyżurujemy na infolinii RPP odpowiadając na pytania pacjentów o 
bezpieczne wspierające metody leczenia;
-Gromadzimy informacje na temat tego czym jest medycyna integralna i holistyczne podejście do zdrowia, szukamy metod, 
specjalistów, klinik na świecie by dzielić się nimi z potrzebującymi / budujemy rzetelną bazę informacyjną
-Rozpoczęliśmy i rozwijamy projekt Jestem i Będę, w partnerstwie z Vogue.polska i Storytel. W ramach projektu poznajemy 
sylwetki bohaterów i ich historie radzenia sobie z kryzysem zdrowotnym. Projekt składa się z felietonów napisanych przez 
bohaterów, portretów zrobionych im przez zaproszonych fotografów oraz podcastu, rozmowy o historii choroby i tym co się 
poprzez nią zmieniło w życiu bohatera. 
-Uczestniczymy w licznych zarówno polskich jak i zagranicznych konferencjach medycznych, webinarach i dyskusjach 
dotyczących systemu opieki zdrowotnej

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizacja kilkudziesięciu stacjonarnych 
bezpłatnych wykładów i warsztatów, dla 
publiczności około kilkudziesięciu osób 
jednorazowo, live’ów na mediach 
społecznościowych fundacji oraz 
merytorycznych webinarów z zakresu 
holistycznego podejścia do zdrowia. W 2019 
roku odbyły się wykłady i warsztaty  z zakresu 
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej,  naturalnej 
pielęgnacji w chorobie, terapii blizn, zdrowego 
żywienia, wzmacniających ćwiczeń qigong, 
aromaterapii, technik redukcji stresu, 
ziołolecznictwa Syberii i Ałtaju w dobie chorób 
przewlekłych, czy jelit jako centrum odporności i 
zdrowia.

86.90.E 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Organizacja bezpłatnej cyklicznej grupy wsparcia 
“BądźMy” dla pacjentów onkologicznych i 
chorób przewlekłych, dla ich rodzin oraz 
przyjaciół. Grupa miała charakter otwarty, nowi 
członkowie mogli dołączać w trakcie trwania 
grupy, spotkania organizowane były dwa razy w 
miesiącu. Podczas naszych spotkań, w 
atmosferze szacunku i wzajemnej troski, 
słuchania i zrozumienia, uczestnicy mogli 
podzielić się swoimi troskami, obawami. 
Wysłuchać jak z podobnymi doświadczeniami 
radzą sobie inni, nauczyć się przyjmować i dzielić 
użytecznymi wskazówkami, wiedzą, lekturami, 
przemyśleniami. Zaprosiliśmy do wspólnego 
stworzenia przestrzeni, w której dzieliliśmy się 
tym, co jest ważne w codzienności z chorobą, co 
wspiera, czego potrzebujemy. Sięgnęliśmy m.in. 
po techniki uważności, które mogą nam pomóc 
w radzeniu sobie z rozbieganym umysłem, 
pełnym myśli i emocji

86.90.E 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Gromadzenie danych, budowanie bazy 
informacji na temat  tego czym jest medycyna 
integralna i holistyczne podejście do zdrowia. 
Udzielanie informacji potrzebującym na infolinii 
u Rzecznika Praw Pacjenta oraz w ramach 
naszego telefonu fundacyjnego, poprzez stronę i 
media społecznościowe. W ramach projektu 
“Łączy nas pacjent”, podczas cyklicznych 
dyżurów przez cały rok 2019 udzielaliśmy 
szczegółowych informacji na poniższe tematy:

• Integralne podejście do zdrowia – czym jest?
• Na czym polega medycyna integralna?
• Najważniejsze filary medycyny integralnej?
• Jakie terapie możemy nazwać 
komplementarnymi?
• Jak ważne jest stosowanie terapii 
komplementarnych w chorobie?
• Polecane terapie komplementarne;
• Polecani specjaliści z zakresu metod i terapii 
komplementarnych;
• Polecane kliniki i placówki stosujące 
holistyczne, kompleksowe leczenie.

86.90.E 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) 310 311,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 204 199,65 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 104 911,41 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizacja Kongresu Medycyny Integralnej
Nadrzędnym celem Kongresu jest 
wyjaśnienie, na czym polega medycyna 
integralna i holistyczne podejście do 
zdrowia. Program wydarzenia obejmuje 
najbardziej aktualne tematy związane z 
medycyną i zintegrowanymi metodami 
leczenia, prewencją chorób przewlekłych i 
promocją zdrowia. Całodniowe spotkanie 
skierowane jest do osób chorych przewlekle 
i ich bliskich, osób zdrowych, 
zainteresowanych zapobieganiem  
chorobom przewlekłym, studentów uczelni 
medycznych oraz pracowników placówek 
medycznych.

82.30.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

1 85.59.B

Organizowanie szkoleń/warsztatów dla firm.
Realizacja interaktywnego wykładu oraz warsztatu mających na celu wypracowanie postaw
i nawyków zwiększających wiedzę pracowników podmiotu w zakresie wspierania 
zintegrowanego podejścia do zdrowia. Podczas sesji przedstawiamy trendy naukowe oraz 
sposoby dbania o siebie tak, by odbywało się to na każdym poziomie funkcjonowania 
organizmu według holistycznego założenia MIND-BODY-SPIRIT.
Celem jest uzyskanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym w dobrym zdrowiu.
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 200,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 204 199,65 zł

2.4. Z innych źródeł 106 111,41 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 0,00 zł

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

204 199,65 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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 116 649,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 31 545,32 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 211 027,46 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

87 549,78 zł 0,00 zł

73 366,09 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

50 111,59 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)

0 osób

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

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

14 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

2 osób

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 71 348,00 zł

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

70 249,00 zł

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

1 099,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3 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

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71 348,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 31 758,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 38 491,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Orin Kaja Krajewska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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