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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-06

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 Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Marcin Nowiński Członek Zarządu TAK

Joanna Urszula 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

Zofia Maria Wodnicka Członek Rady Fundacji TAK

Agnieszka Zakrzewska Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Żulewski Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK BĄDŹ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Do celów statutowych organizacji należy:
* wspieranie projektów oraz inicjatywy dotyczące szeroko rozumianej 
profilaktyki
przeciwnowotworowej i edukacji onkologicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem
zintegrowanego podejścia do leczenia chorób nowotworowych,
* działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca różne, 
zintegrowane formy
leczenia chorób onkologicznych,
* działania na rzecz poprawy dostępności różnych metod oraz standardów 
leczenia
chorób nowotworowych,
* ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii,
* wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zgodnie z par. 7 pkt. 1 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
2. współpracę z instytucjami, organizacjami o podobnym zakresie 
działalności w kraju i za
granicą,
3. udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, 
warsztatach i
podróżach studyjnych o tematyce związanej z wszechstronnym rozwojem 
ludzi,
4. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych 
wspólnot,
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra 
publicznego i
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej,
5. działania na rzecz propagowania zdrowia, rozwoju osobistego oraz 
propagowania postaw
aktywności i odpowiedzialności,
6. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem 
chorób
nowotworowych,
7. realizację programów profilaktyki nowotworów i oświaty zdrowotnej,
8. szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki 
chorób
nowotworowych,
9. współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi stowarzyszeniami, 
fundacjami i instytucjami
prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji,
10. wspieranie oraz organizacja inicjatyw mających na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy
medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie 
onkologii.

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

W 2021 roku Fundacja przeprowadziła następujące działania:

Warsztaty i wykłady "Live" na Facebook'u:
Fundacja zorganizowała spotkania "live" ze specjalistami w dziedzinie zdrowia i szeroko rozumianej profilaktyki, m.in.:
"Jedzenie pod wpływem stresu i emocji. Czego tak naprawdę jesteśmy głodni?"
"Współczucie na miarę naszej codzienności"
"Emocje zapisane w ciele"
Wiosenny warsztat Qigong
"Przejrzyj na oczy, czyli jak holistycznie zadbać o wzrok."
"Jak dbać o włosy i skórę głowy - poradnik nie tylko onkologiczny."
"Metoda TRE - praca z ciałem uwalniające stres i napięcia dnia codziennego."
"Zielenina i medycyna w kuchni."
"Live z praktyką Metta Loving Kindness"
"Letni warsztat Qigong"
"Lato w tradycyjnej medycynie chińskiej."
"Letni kurs mindfulness online."
"Aromaterapia na jesień."
"Diagnoza: rak - i co dalej?" (seria spotkań dotycząca praktycznego wsparia dla pacjenta i jego bliskich)
"Poco a poco breath" - indywidualna praktyka oddechowa.
"Warsztat 5 energii" z Joanną Jakubowicz
"Pilates a kręgosłup"
"Znaczenie badań genetycznych w profilaktyce."

Grupa wsparcia “BądźMy” - grupa wsparcia przeznaczona dla wszystkich pacjentów z doświadczeniem choroby nowotworowej, 
choroby przewlekłej, oraz członków ich rodzin. Spotkania prowadzi psycholog Anna Borzeszkowska. 
Główne tematy przewodnie spotkań to: 
Nowy rok - czas pełen rzeczy których jeszcze nie było
Strach - wierny towarzysz w chorobie
Nadzieja - czy jest dla mnie i jak ją pielęgnuję
Emocje - jaką daję im przestrzeń?
Myśli są jak chmury - uzależnienie od myślenia
Choroba - moje doświadczenie
Kreatywność w chorobie - co odkrywam i co mnie wspiera w trakcie choroby.
Powrót po chorobie.

“Łączy nas pacjent”  - wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji 
pacjentów, w tym Fundacji Małgosi Braunek “Bądź”. W ramach projektu, podczas dyżurów pełnionych pod bezpłatnym 
numerem 800-190-590, specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad, 
informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych chorób.

"Bądź w Kazimierzu" - warsztaty wyjazdowe z udziałem ekspertek i ekspertów współpracujących z Fundacją Małgosi Braunek 
Bądź.

“Jestem i Będę” - projekt mający na celu promocję aktywnej postawy wobec własnego zdrowia oraz holistycznego, 
zintegrowanego podejścia zarówno w profilaktyce jak i w leczeniu.
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Organizacja warsztatów i wykładów o tematyce 
profilaktyki i wspierania zdrowia. Wydarzenia 
miały charakter otwarty , odbywały się w formie 
bezpłatnych webinarów oraz live'ów na 
portalach społecznościowych. Zakres tematów 
spotkań obejmował:
Fundacja zorganizowała spotkania "live" ze 
specjalistami w dziedzinie zdrowia i szeroko 
rozumianej profilaktyki, m.in.:
"Jedzenie pod wpływem stresu i emocji. Czego 
tak naprawdę jesteśmy głodni?"
"Współczucie na miarę naszej codzienności"
"Emocje zapisane w ciele"
Wiosenny warsztat Qigong
"Przejrzyj na oczy, czyli jak holistycznie zadbać o 
wzrok."
"Jak dbać o włosy i skórę głowy - poradnik nie 
tylko onkologiczny."
"Metoda TRE - praca z ciałem uwalniające stres i 
napięcia dnia codziennego."
"Zielenina i medycyna w kuchni."
"Live z praktyką Metta Loving Kindness"
"Letni warsztat Qigong"
"Lato w tradycyjnej medycynie chińskiej."
"Letni kurs mindfulness online."
"Aromaterapia na jesień."
"Diagnoza: rak - i co dalej?" (seria spotkań 
dotycząca praktycznego wsparia dla pacjenta i 
jego bliskich)
"Poco a poco breath" - indywidualna praktyka 
oddechowa.
"Warsztat 5 energii" z Joanną Jakubowicz
"Pilates a kręgosłup"
"Znaczenie badań genetycznych w profilaktyce."

86.90.E 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność charytatywnej

Grupa wsparcia "BądźMy" - organizacja 
bezpłatnej i otwartej grupy wsparcia dla osób z 
doświadczeniem chorób nowotworowych lub 
przewlekłych u siebie jak i u bliskich. Cykliczne 
spotkania w bezpiecznej atmosferze, podczas 
których członkowie grupy mogą podzielić się 
swoimi doświadczeniami oraz uzyskać wsparcie 
terapeutyczne od grupy oraz od prowadzącej. 
Spotkania poprowadzi Anna Borzeszkowska – 
psychoonkolożka, coach ICC, EMCC, Cancer 
Coach oraz certyfikowana nauczycielka 
Mindfulness. Spotkania realizowane poprzez 
bezpłatny komunikator online.

86.90.E 0,00 zł

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

“Jestem i Będę” - projekt mający na celu 
promocję aktywnej postawy wobec własnego 
zdrowia oraz holistycznego, zintegrowanego 
podejścia zarówno w profilaktyce jak i w 
leczeniu. Ideą akcji jest inspiracja każdego z nas 
do poszukiwania własnej drogi do zdrowia, do 
kultywowania w sobie wewnętrznej aktywności i 
mobilizacji. 
Cykl składa się z osobistego felietonu bohatera 
opublikowanego w vogue.pl. Felietony dopełnia 
seria niezwykłych zdjęć – portretów wykonanych 
przez najbardziej cenionych fotografów. Projekt 
dopełnia seria podcastów - rozmowa bohatera z 
Oriną Krajewską, w której bohaterowie dzielą się 
historią swojej choroby, powiadają o tym z czym 
się zmagali, jak wyszli z kryzysu zdrowotnego, jak 
odnaleźli swoją drogę do zdrowia a jak siłę do 
walki i w końcu – co poprzez ową walkę zmieniło 
się w ich życiu.
pierwszy cykl projektu " Jestem i Będę" 
zakończył i uwiecznił wernisaż zdjęć. 
Uroczystości w budynku Reduta Banku Polskiego 
towarzyszyło spotkanie z uczestnikami projektu i 
charytatywna aukcja zdjęć.

86.90.E 23 261,00 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) 129 965,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44 277,32 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 750,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 73 890,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Kongres Medycyny Integralnej Online - 
kontynuajca III edycji corocznego 
wydarzenia organizowanego przez 
Fundację, polegającego na organizacji serii 
wykładów i warsztatów z zakresu 
holistycznego podejścia do zdrowia. W 2020 
tematem Kongresu była "Odporność". Do 
współpracy Fundacja zaprosiła światowej 
sławy prelegentów z Polski oraz ze świata - 
Norwegii i Indii. aby mogli podzielić się 
swoją wiedzą oraz zainspirować 
uczestników do wsparcia swojej 
odporności. Eksperci przybliżali zagadnienia 
związane ze stanem układu 
odpornościowego, m.in.: jaki wpływ na 
nasze zdrowie mają DNA, oddech, 
umiejętne radzenie ze stresem, 
przedstawiają perspektywę ajurwedyjską 
zarówno w teorii jak i praktyce.

86.90.E 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 86.90.E

"Bądź w Kazimierzu" - warsztaty wyjazdowe z udziałem ekspertek i ekspertów 
współpracujących z Fundacją Małgosi Braunek Bądź.
Każdy wyjazd warsztatowy ma swój temat przedwodni - Oddech, Tradycyjna Medycyna 
Chińska, lub Oddech Ajurweda.
Podczas warsztatów poznawane są praktyczne narzędzia, które pozwalają powrócić do 
równowagi, zredukować uczucie stresu, zregenerować organizm i nauczyć się jak 
kompleksowo dbać o siebie na co dzień.
Warsztaty odbywaja się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w otoczeniu Parku Krajobrazowego.
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23 261,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 10 047,76 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 94 906,32 zł

2.4. Z innych źródeł 11 797,76 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 23 261,00 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

1 “Jestem i Będę” - projekt mający na celu promocję aktywnej postawy wobec własnego zdrowia 
oraz holistycznego, zintegrowanego podejścia zarówno w profilaktyce jak i w leczeniu. Ideą akcji 
jest inspiracja każdego z nas do poszukiwania własnej drogi do zdrowia, do kultywowania w sobie 
wewnętrznej aktywności i mobilizacji. Cykl składa się z osobistego felietonu bohatera 
opublikowanego w vogue.pl. Felietony dopełnia seria niezwykłych zdjęć – portretów wykonanych 
przez najbardziej cenionych fotografów. Projekt dopełnia seria podcastów - rozmowa bohatera z 
Oriną Krajewską, w której bohaterowie dzielą się historią swojej choroby, powiadają o tym z czym 
się zmagali, jak wyszli z kryzysu zdrowotnego, jak odnaleźli swoją drogę do zdrowia a jak siłę do 
walki i w końcu – co poprzez ową walkę zmieniło się w ich życiu. pierwszy cykl projektu " Jestem i 
Będę" zakończył i uwiecznił wernisaż zdjęć. Uroczystości w budynku Reduta Banku Polskiego 
towarzyszyło spotkanie z uczestnikami projektu i charytatywna aukcja zdjęć.

23 261,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

19 662,72 zł

1 353,60 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)

73 890,00 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 -69 827,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 078,61 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 201 298,47 zł 23 261,00 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

114 105,15 zł 23 261,00 zł

2 828,61 zł 0,00 zł

20 611,98 zł

5 051,00 zł

0,00 zł

58 701,73 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 38 941,51 zł

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

38 941,51 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

8 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

6 osób

2 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 38 941,51 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 500,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 37 441,51 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

2022-10-06
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