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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 2019-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica GÓRCZEWSKA Nr domu 228 Nr lokalu 131

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-460 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 221215893

Nr faksu 221274844 E-mail j.walicki@neuropozytywni.pl Strona www www.neuropozytywni.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14610264100000 6. Numer KRS 0000419065

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

Izabela Czarnecka-Walicka
Jakub Walicki

prezes zarządu
wiceprezes 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

W Bednarczuk Rzepko
A Tyszkiewicz
G Borys Ptaszyńska

Fundator
Członek Rady
Członek Rady

TAK

"FUNDACJA NEUROPOZYTYWNI"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-06-27 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI OSÓB 
WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
ZE WZGLEDU NA CHOROBY NEURODEGENERACYJNE I ZWIAZANA Z TYM 
NIEPEŁNOSPRAWNOSC TAK,
BY MOGŁY SIE ONE STAC PEŁNOPRAWNYMI CZŁONKAMI SPOŁECZENSTWA
2. WSPIERANIE DZIAŁAN SPRZYJAJACYCH TWORZENIU POZYTYWNYCH I 
OTWARTYCH POSTAW
SPOŁECZNYCH ORAZ RESPEKTOWANIA PRAW OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 
PUNKCIE (A) POWYZEJ.
3. WSPIERANIE DZIAŁAN SPRZYJAJACYCH ROZWOJOWI EDUKACJI, 
OSWIATY ORAZ PROWADZENIE
BADAN DO POPRAWY SYTUACJI OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE (A) 
POWYZEJ.
4. PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM, KTÓRE ZAGRAZAJA LUB GODZA W 
MORALNOSC PUBLICZNA I
DOBRE OBYCZAJE ORAZ PROWADZA DO DYSKRYMINACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOTKNIETYCH CHOROBAMI NEURODEGENERACYJNYMI.
5. WSPIERANIE I PROMOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH MAJACYCH 
NA CELU
PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM SPOŁECZNYM POLEGAJACYM NA 
WYKLUCZENIU ZE
SPOŁECZENSTWA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W PKT A
6. PROWADZENIE I PROMOWANIE DZIAŁALNOSCI TWÓRCZEJ ZWIAZANEJ Z 
REALIZACJA CELÓW
WSKAZANYCH W PUNKCIE (A) POWYZEJ.
7. INTEGROWANIE I ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIEDZY LUDZMI I 
ORGANIZACJAMI DAZACYMI DO
REALIZOWANIA CELÓW PODOBNYCH DO CELÓW FUNDACJI 
WYMIENIONYCH W PUNKCIE (A)
POWYZEJ ORAZ UPOWSZECHNIANIA PODOBNEJ KONCEPCJI AKTYWNOSCI 
OBYWATELSKIEJ, W TYM
PRZEDSTAWIANIU JEJ WOBEC ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I 
SAMORZĄDOWYCH ORAZ INNYCH
INSTYTUCJI I OSÓB;
8. DAZENIE DO TWORZENIA WARUNKÓW UŁATWIAJĄCYCH REALIZACJE 
PODOBNYCH PROJEKTÓW
SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CELU 
PROMOWANIA TAKICH
INICJATYW;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące 
działania:prowadzenie konferencji, odczytów i podobnych spotkań i 
imprez,
a. inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i 
edukacyjnych, dotyczących praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 
(a)
b. prowadzenie konferencji, odczytów i podobnych spotkań i imprez,
c. prowadzenie studiów i badań w sferze praw i wartości wymienionych w 
§ 7
d. gromadzenie i przetwarzanie informacji i materiałów odnoszących się 
do sfery praw i wartości wymienionych w § 7
e. pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, w tym darowizn, 
pożyczek, subwencji i dotacji oraz organizowanie zbiórek środków 
finansowych;
f. wspieranie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności podmiotów, w tym 
w szczególności podmiotów posiadających status organizacji pożytku 
publicznego lub innych podmiotów o celach niezarobkowych, których 
celem statutowym jest prowadzenie działalności w sferze praw i wartości 
wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a) lub wspieranie takiej działalności, w 
szczególności w formie: darowizn, fundowania stypendiów lub 
dokonywania wpłat na fundusz stypendialny, pożyczek, obejmowania lub 
nabywania udziałów lub akcji w takich spółkach, dopłat, współdziałania w 
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formach dozwolonych prawem;
g. organizowanie imprez kulturalnych i naukowych;
h. wspieranie działalności wydawniczej innych podmiotów;
i. wspieranie działalności oświatowej innych podmiotów;
j. wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi.
k. współpracę z krajowymi i zagranicznymi specjalistami i organizacjami w 
zakresie objętym celami Fundacji;
l. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi 
powodowanie wszczęcia postępowań i reprezentowanie jednostek i 
podmiotów przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, 
administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych 
postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz 
podejmowanie innych działań prawnych mających na celu ochronę praw i 
wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a),
m. przetwarzanie danych osobowych, w szczególności danych osobowych 
osób wspierających działania Fundacji, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych;
n. udział w projektach realizowanych przez inne organizacje mające cele 
zbieżne z celami Fundacji;
o. współpraca z organizacjami międzynarodowymi mającymi cele zbieżne 
z celami Fundacji.
p. prowadzenie strony internetowej i innych form komunikacji 
elektronicznej;
q. udzielanie wsparcia o charakterze finansowym w różnych formach, a w 
szczególności poprzez udzielanie darowizn, nieodpłatnych świadczeń, 
pożyczek, ponoszenie określonych kosztów i wydatków - na rzecz 
organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praw i wartości 
wymienionych w §7 ust. 1 pkt. (a);
r. udzielanie innego rodzaju wsparcia, w tym wsparcia o charakterze 
rzeczowym, organizacyjnym, technicznym, szkoleniowym i informacyjnym 
– rzecz organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praw i 
wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a);
s. udzielanie wsparcia finansowego,  organizacyjnego, informacyjnego i 
rzeczowego na rzecz organizacji pozarządowych wspierających działalność 
w dziedzinie praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a);
t. wspieranie działalności operacyjnej i inwestycyjnej organizacji 
pozarządowych działających w sferze praw i wartości wymienionych w § 7 
ust.   1   pkt.   (a),   w   tym   fundowanie   określonych,   przedsięwzięć   lub 
programów;
u. propagowanie działalności Fundacji za pośrednictwem środków 
masowego przekazu
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez własną działalność, a 
także poprzez udział w innych organizacjach pozarządowych, które tworzy 
sama lub wspólnie z innymi osobami.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie własnej 
działalności, jak również poprzez wspieranie innych organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność w zakresie tych celów.
4. Działalność statutowa Fundacji może być wykonywana jako odpłatna 
albo nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
5. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
6. Postanowienia niniejszego Statutu nie dają prawa i nie stanowią 
podstawy do domagania się przez kogokolwiek udzielania mu przez 
Fundację świadczeń przewidzianych w Statucie.
7. Fundacja będzie prowadziła działalność w ramach Pożytku Publicznego 
w przedmiocie z wyszczególnieniem na działalność Odpłatą i Nie Odpłatną.

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

40000

18

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Głowne dzialanie: Brain Plan dla Polski. Strategia dla zdrowia mózgu - projekt realizowany we współpracy z Uczelnią Łazarskiego, 
Kancelarią Prawną DZP, Europejską Radą Mozgu, POlską Rada Mozgu oraz środowiskami naukowymi i społecznymi w tym ze 
stowarzyszeniami lekarskimi PTP, PTN,PTBUN, mający na celu przygotowanie raportu dotyczacego obecnej sytuacji osob z 
chorobami mózgu oraz proposycji poprawy tejże sytuacji. W 2018 roku miała miesjce druga faza projektu, czyli przygotowanie 
analizy prawnej i możliwych zmian prowadzacych do poprawy QoL osob z chorobami mózgu

Działania wydawnicze - wydawanie kwartalników  "Świat Mózgu" oraz "Neuropozytywni", oba dostepne zarowno w postaci 
elektronicznej jak i papierowej.
Kampanie społeczne : PS MAM SM, kampania w mediach społęcnzosciowych na rzecz zwiększenia akceptacji spoelcznej osob ze 
stwardnieniem rozsianym
Pomoc bezpośrednia - prowadzenie subkonta 1% dla osob z chorobami mozgu, udzielanie porady w zrozumieniu i podjęciu 
właściwych działań po diagnozie. 

Partnerstwo w projekcie „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych ” finansowanego z linii   funduszy 
europejskich: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. JPII.
Wspieranie innych organizacji pozarządowych w ich działaniach. Pomoc w realizacji zadań podjętych przez inne organizacje, w 
miarę posiadanego doświadczenia i możliwości.
Współpraca z organizacjami zagranicznymi European Federation Neurological Asociations, European Brain Council, koło 
poselskie przy PE Brain Mind and Pain, mająca za zadanie implantację najlepszych rozwiązań stosowanych w europie, 
porównywanie jakości oraz pobieranie dobrych wzorców.

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi w sposob ciągly kampanie 
społeczne w mediach spolecznościowych  
dotyczących osob z chorobami mózgu. Np. W 
ramach kampanii PS MAM SM odbywają się 
spotkania on-line z aktywnymi pacjentami, ze 
specjalistami, lekarzami, terapeutami Spotkania 
sa transmitowane w czasie rzeczywistym na 
facebooku, a następnie umieszczane na profilu 
YT fundacji. Dzialania te maja na celu 
podniesienie aktywnosci osob chorych, ich 
samoakceptacji oraz - zwiększenie wiedzy 
związanej ze schorzeniami. Materialy te sa 
promowane, tak by dotarly do jak największej 
potencjalnej liczby odbiorców

94,99 Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Projekt Brain Plan Dla Polski - stworzenie 
strategii na rzecz osób z chorobami mózgu - Dla 
zdrowia mózgu. Projekt ma za zadanie 
zaproponowanie rozwiazan prawnych, ktore 
doprowadza do poprawy sytuacji chorych i ich 
rodzin.Jest to projekt dwuletni, w 2017 roku 
rozpoczęliśmy przygotowania do tworzenia 
dukumentu strategii. Prace zostaną zakończone 
w 2019 roku jego prezentacją (publikacja). 
Projekt wymaga przeprowadzenia szeregu 
analiz. W 2017 roku przeprowadzono analizę 
postrzegania osob s chorobami mózgu, poziomu 
stygmatyzacji i uprzedzeń. W 2018 dokonano 
analiz kosztow chorob mozgu (zarowno 
pośrednich jak i bezpośrednich) oraz regulacji 
prawnych dotyczących osob z chorobami mozgu.

94,99 Z 0,00 zł
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423 400,43 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14 001,05 zł

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) 1 020 078,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 634 296,31 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 355 366,97 zł

d) przychody finansowe 2 792,91 zł

e) pozostałe przychody 27 622,41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 552 261,80 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58,19 Z

Wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji chorobami neurodegeneracyjnymi przez 
prowadzenie i sprzedaż wydawnictw specjalistycznych: NeuroPozytywni i Świat Mózgu. Oba 
pisma są kwartalnikami, ukazują sie zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej i sa 
dostępne w wolnej sprzedaży (Google Play i App Store, salony prasowe EMPIK). Magazyn 
"Neuropozytywni" jest wzbogacony o wydawane co pól roku pisemko dla dzieci "Śmielinki", 
bedace tłumaczeniem z jezyka angielskiego. Pismo "Świat mzogu ma natomiast charakter 
bardziej popularnonaukowy i jest wydawane pod patronatem EFNA. - Europejskiej Federacji 
Towarzystw Neurologicznych"

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

14 001,05 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
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2.4. Z innych źródeł 30 415,32 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 26 107,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 113 901,81 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 314 529,99 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 100 987,67 zł 314 529,99 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

608 188,54 zł 314 529,99 zł

0,00 zł 0,00 zł

176 133,60 zł

468,75 zł

171 107,52 zł

145 089,26 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

196 894,83 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)

355 366,97 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 179 233,37 zł

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)

6 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)

2,63 etatów

36 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 179 233,37 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

63 052,23 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

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 287 012,33 zł

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

95 667,59 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 

191 344,74 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)

4 872,35 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

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

95 667,59 zł

93 226,85 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

2 440,74 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 191 344,74 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 95 667,59 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

6 610,00 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

4 000,00 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

Izabela Czarnecka-Walicka - prezes 
Fundacji

Jakub Walicki - wiceprezes Fundacji
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-27
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