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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 2022-09-23

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

2012-04-25

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 Prezes TAK

Jakub Walicki Wiceprezes 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

Wanda Barbara 
Bednarczuk-Rzepko

przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Agata Tyszkiewicz członek Rady Fundacji TAK

Grażyna Borys-Ptaszyńska Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA NEUROPOZYTYWNI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z § 7 Statutu
Cele Fundacji
Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:
a. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji osób wykluczonych 
społecznie ze względu na choroby neurodegeneracyjne i związaną z tym 
niepełnosprawność tak, by mogły się one stać pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa
b. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu pozytywnych i otwartych 
postaw społecznych oraz respektowania praw osób, o których mowa w 
punkcie (a) powyżej.
c. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty oraz 
prowadzenie badań prowadzących do poprawy sytuacji osób, o których 
mowa w punkcie (a) powyżej.
d. Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność 
publiczną i dobre   obyczaje oraz prowadza do dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi.
e. Wspieranie i promowanie rozwiązań systemowych mających na celu 
przeciwdziałanie zjawiskom społecznym polegających na wykluczeniu ze 
społeczeństwa osób o których mowa w pkt. a
f. Prowadzenie i promowanie działalności twórczej związanej z realizacją 
celów wskazanych w punkcie (a) powyżej.
g. Integrowanie i rozwijanie współpracy między ludźmi i organizacjami 
dążącymi do realizowania celów podobnych do celów Fundacji 
wymienionych w punkcie (a) powyżej oraz upowszechniania podobnej 
koncepcji aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiania jej wobec 
organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i osób;
h. Dążenie do tworzenia warunków ułatwiających realizację 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)                       

Sposoby osiągania celów

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 
formach dozwolonych prawem;

g. organizowanie imprez kulturalnych i naukowych;
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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

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

W związku z rozwojem pandemii Covid 19 Fundacja została zmuszona do ograniczenia swojej działalności. Prowadzono jedynie 
działanie, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z beneficjentami:
- Kontynuowano prowadzenia kampanii społecznych w mediach społecznościowych (Facebook) dotyczących wzrostu 
świadomości społecznej dotyczącej osób z chorobami mózgu, w szczególności ze stwardnieniem rozsianym, epilepsją, udarami,  
chorobami psychicznymi - zwłaszcza depresją.
- Rozpoczęto działania na rzecz osób z migreną w postaci kampanii prowadzonej zarówno on-line jak i w mediach. 
- Prowadzono warsztaty on-line oraz webinaria  dotyczące chorób mózgu, problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi, 
sposobów radzenia sobie w warunkach pandemii. Warsztaty prowadodzne przy okazji Swiatowego Dnia Chorób Psychicznych te 
były skierowanie nie tylko do osob chorych ale do szerokiego odbiorcy. 
-  Rozwijano pacjenckie grupy wsparcia w mediach społecznościowych: grupę "NeuroPozytywni", NeuroPozytywni- Epi, 
NeuroPozytywni z Głową. Udzielano również szczegółowych informacji dotyczących radzenia sobie w warunkach pandemii przez 
osoby z chorobami mózgu.
-Kontynuowano projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych "Pomyśl o mózgu", którego liderem jest Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Projekt jest finansowany  z linii funduszy europejskich: Program operacyjny: wiedza, edukacja, 
rozwój. Fundacja NeuroPozytywni w ramach projektu odpowiada za kampanie społeczne.
Udzielano również pomocy bezpośredniej w postaci prowadzenia subkont 1 proc. dla osób  chorobami mózgu, udzielania 
informacji i porad w trybie on-line i telefonicznym.

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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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) 879 662,28 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. 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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 94,99 Z

Organizowanie szkoleń, webinariow i spotkań on-line promujących zachowania 
prozdrowotne, zwiększające akceptację społeczną wobec osób z chorobami mózgu i ich 
rodzin, podnoszące poziom samoświadomości związanej ze zdrowiem psychicznym w dobie 
pandemii COVID 19. Szkolenia, ze względu na trudną sytuację zdrowotną, odbywały się 
wyłącznie w trybie on-line przez platformy internetowe typu zoom lub FaceBook. Część 
szkoleń miała charakter zamknięty tj. była kierowana do określonych grup odbiorców np. 
pracowników firmy.

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 sposób ciągły kampanie 
edukacyjne w mediach społecznościowych. 
Kampanie dotyczą osób z chorobami mózgu oraz 
ich rodzin. Organizowane są webinaria, 
spotkania on-line zarówno z osobami chorymi, 
jak i specjalistami. Działania te mają na celu 
podniesienie aktywności osób chorych, 
zwiększenie poziomu akceptacji społecznej i 
samoakceptacji pacjentów. Materiały 
zamieszczane w trakcie kampanii są promowane, 
tak aby trafiły di jak najszerszego grona 
odbiorców i tym samym wpłynęły na ich 
postawę.

94,99 Z 0,00 zł
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461 351,37 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 804 997,98 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 73 569,48 zł

d) przychody finansowe 943,09 zł

e) pozostałe przychody 151,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 417 216,09 zł

2.4. Z innych źródeł 1 094,82 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 379 224,19 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 310 485,10 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

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

283 707,01 zł

59 939,60 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)

73 569,48 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 283 760,76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 19 027,30 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: 643 350,79 zł 310 485,10 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

521 237,22 zł 310 485,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

54 542,18 zł

93,23 zł

66 262,41 zł

1 215,75 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 19 027,30 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

708 892,59 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)

1 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)

0,33 etatów

1 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 61 163,04 zł

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

38 295,86 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 

22 867,18 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)

2 548,46 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

15 579,52 zł

15 579,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 45 583,52 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 38 295,86 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

3 309,82 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

Izabela  Czarnecka-Walicka
Jakub Walicki Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-23
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