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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-08-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina TORUŃ

Powiat TORUŃ

Ulica UL. FORTECZNA Nr domu 35-37 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 566694000

Nr faksu E-mail kontakt@fundacjaneuca.pl Strona www www.fundacjaneuca.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-08-22

2016-04-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34147242700000 6. Numer KRS 0000474181

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

Małgorzata Swaczyna Prezes zarządu TAK

Bogusława Golus-
Jankowska

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

Wiesława Hebra Członek Rady Fundacji TAK

Dorota Kruszewska Członek Rady Fundacji NIE

Aleksandra Puskarz Kusa Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Sucharski Członek Rady Fundacji NIE

Krzysztof Pyka Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna poprzez realizację 
zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, takich jak: 
1. Promocja opieki farmaceutycznej i profilaktyki zdrowotnej;
2. Pomoc w dostępności terapii;
3. Zmniejszanie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej;
4. Działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne dotyczące 
podniesienia świadomości zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie najczęściej 
występujących schorzeń;
5. Współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia;
6. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej i farmaceutycznej;
7. Działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej, również w 
zakresie geriatrii;
8. Działania na rzecz ochrony zdrowia;
9. Zwiększanie wiedzy i świadomości zdrowotnej społeczeństwa w celu 
poprawy kondycji zdrowotnej i jakości życia - w szczególności seniorów, 
matek i dzieci, młodzieży, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych;
10. Zwiększenie dostępu do opieki farmaceutycznej - w szczególności 
seniorów, metek i dzieci, młodzieży, osób przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych;
11. Wsparcie merytoryczne i współpraca z farmaceutami na rzecz 
upowszechnienia wysokich standardów opieki farmaceutycznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

I. Działalność edukacyjną:
• prowadzenie i finansowanie akcji profilaktycznych;
• promowanie opieki farmaceutycznej w aptekach;
• organizowanie eventów, spotkań, prelekcji w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej.

II. Działalność pomocową:
• rzeczowe i finansowe wsparcie osób fizycznych i prawnych;
• organizowanie i prowadzenie bądź finansowanie działalności na rzecz 
poprawy jakości opieki zdrowotnej, w szczególności dedykowanej: 
seniorom, matkom z dziećmi, młodzieży, osobom przewlekle chorym;
• organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz zmniejszania 
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej.

III. Działalność wydawniczą.

IV. Zorganizowanie i prowadzenie biura.

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

1. Walkathon NEUCA dla Zdrowia! – IX edycja Walkathonu NEUCA dla Zdrowia była wyjątkowa. Pandemia COVID – 19 sprawiła, 
że zmieniliśmy formułę, ale nie przestaliśmy pomagać i promować aktywności fizycznej. W 2020 roku wraz z uczestnikami 
pomogliśmy mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej. Na liczniku: uczestnicy przeszli, przebiegli i przejechali ponad 75 000 km, 
a rekordzista przez 37 dni akcji przemierzył prawie 2000 km. Mimo rezygnacji z toruńskiego marszu z kijkami, w którym co roku 
towarzyszyło nam kilka tysięcy osób, nie przestaliśmy promować aktywności fizycznej oraz działań dobroczynnych. Maszerowali 
wszyscy w Polsce, jednocześnie unikając niebezpiecznych zgromadzeń. Razem, a jednak osobno i bezpiecznie – to nasz wspólny 
sukces. Od 8 sierpnia do 13 września każda osoba, która wybrała się na spacer, zarejestrowała aktywność w dowolnej aplikacji, a 
następnie zapisała screen z telefonu na platformie www.neucadlazdrowia.pl - wsparła podopiecznych DPSów. 12 września 2020 
roku odbył się finał akcji - przygotowaliśmy ponad 1200 miejsc na 15 różnych badań profilaktycznych, z których można było 
bezpłatnie skorzystać na Rynku Nowomiejskim w Toruniu, gdzie stanęła największa mobilna przychodnia w kraju. Mammografia, 
test z profilaktyki upadków czy EKG to tylko niewielka część badań, z jakich skorzystali pacjenci.

2. Akademia Zdrowia Seniora – Akademia Zdrowia Seniora, która odbyła się w 2020r. była niezwykła! Pandemia COVID-19 
pokrzyżowała nam plany, ale jednocześnie zmotywowała, by z naszą akcją wyjść poza dotychczasowe, lokalne ramy. Dzięki temu 
w VI edycji Akademii Zdrowia Seniora mógł wziąć udział każdy, będąc w dowolnym miejscu w Polsce! Jako odpowiedzialny 
organizator zmieniliśmy formułę naszego corocznego wydarzenia, przenieśliśmy się do internetu i telewizji. Stosując się do zasad 
bezpieczeństwa i mając na uwadze zdrowie seniorów, Fundacja NEUCA dla Zdrowia zorganizowała wydarzenie niestacjonarne, 
skierowane do osób w CAŁEJ Polsce!
Podjęliśmy mało popularny temat depresji i problemów psychicznych występujących u seniorów. Ta problematyka jest 
szczególnie ważna w dobie pandemii i strachu przed tym, co przyniesie przyszłość. A jak z tym wszystkim radzą sobie seniorzy? 
24 października o 11:15 zobaczyliśmy wywiad z Prof. dr hab. n. med. Aleksandrem Araszkiewiczem i zgłębiliśmy ten temat. 
Materiał jest również dostępny na naszej stronie internetowej: www.fundacjaneuca.pl

4. Program Pomocy Pacjentom – program, który powstał oraz jest prowadzony przesz Fundację z myślą o edukacji zdrowotnej 
społeczeństwa i dotyczy najbardziej powszechnych schorzeń Polaków. Program realizowany jest na wielu płaszczyznach we 
współpracy z aptekami, placówkami medycznymi oraz organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w działalność 
prozdrowotną. Jego kolejne odsłony, w formie przyjaznych dla pacjenta poradników, w przystępny sposób przybliżają zdrowe 
nawyki oraz sposoby radzenia sobie z najczęściej spotykanymi schorzeniami. 

W 2020 roku ukazało się 9 edycji poradnika Zdrowa Wiedza, każdy o nakładzie około 70 tys. egzemplarzy, co daje około 630 000 
bezpłatnych poradników, które dotarły do 1,6 mln czytelników. 

5. Badania mobilne – uzupełnieniem edukacji pacjenta są praktyczne działania profilaktyczno – diagnostyczne  w formie 
mobilnych przychodni. W roku 2020 zostały przeprowadzone 3 akcje, podczas których odwiedziliśmy 65 miejscowości w Polsce i 
przebadaliśmy ponad 4,5 tys. Pacjentów.

5.1 Spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia (SPIROBIS) – 1000 pacjentów wykonało badanie spirometryczne. 
5.2 Bezpłatne badania skóry (DERMOBUS) - 1000 pacjentów przebadano dermatoskopem.
5.3 Bezpiecznie ,,Zbadaj serce’’ z Fundacją NEUCA dla Zdrowia (KARDIOBUS) – ponad 2500 osób wykonało badania EKG, 
pomiaru ciśnienia oraz badania poziomu cholesterolu. 

6. Działania pomocowe
6.1 Wsparcie Charytatywne  - to pomoc w różnych formatach. Przekazywane są leki, bądź innego rodzaju pomoc rzeczowa lub 
finansowa (na rehabilitację i leczenie). W 2020 roku z tego rodzaju pomocy skorzystali podopieczni różnych instytucji, a jej 
wartość wynosiła około 267 290zł.
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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)

BRAK

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

3300

25

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 ochrona i promocja zdrowia

Akademia Zdrowia Seniora - Działalność 
edukacyjno-profilaktyczno-diagnostyczna w 
obszarze zdrowia, skierowana do osób 60+. 
Akademia Zdrowia Seniora w 2020 roku odbyła 
się online, a oglądalność osiągnęła prawie 14 
000 odbiorców z całej Polski. Akademia Zdrowia 
Seniora 2020 była poświęcona tematowi 
depresji seniorów w dobie światowej pandemii. 
W TVP Bydgoszcz emitowany był wywiad z Prof. 
dr hab. n. med. Aleksandrem Araszkiewiczem. 
Materiał jest cały czas dostępny na naszej 
stronie internetowej: www.fundacjaneuca.pl.

86,90,E 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Wsparcie charytatywne - pomoc finansowa lub 
rzeczowa w obszarze zdrowia Przekazywane są 
leki bądź innego rodzaju pomoc finansowa (na 
rehabilitację i leczenie). W 2020 roku z tego 
rodzaju pomocy skorzystali podopieczni rożnych 
instytucji, a jej wartość zamknęła się w kwocie 
267 290 zł. Wsparcie charytatywne udzielane 
jest zgodnie z celami statutowymi fundacji: - 
poprawa dostępu pacjentów do leczenia i 
rehabilitacji, w tym farmakoterapii, - poprawa 
standardów ochrony zdrowia w grupach 
szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, takich jak: bezrobotni, bezdomni, 
osoby uzależnione, osoby z 
niepełnosprawnością, osoby starsze, - promocja 
profilaktyki i edukacji zdrowotnej, wsparcie 
edukacji i kształcenia pracowników służby 
zdrowia.

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

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

Program Pomocy Pacjentom - poradniki 
edukacyjne dla pacjenta dotyczące 
najbardziej powszechnych chorób. W 2020 
roku ukazało się 9 edycji poradnika Zdrowa 
Wiedza, każdy o nakładzie około 70 tys. 
egzemplarzy, co daje około 630 000 
bezpłatnych poradników, które dotarły do 
1,6 mln czytelników. W obszarze opieki 
farmaceutycznej wspieramy również 
edukację studentów medycyny. Program 
Pomocy Pacjentom jest realizowany na 
wielu płaszczyznach we współpracy z 
aptekami, placówkami medycznymi oraz 
organizacjami pozarządowymi 
zaangażowanymi w działalność 
prozdrowotną. Poradniki, które ukazały się 
w 2020 roku poruszały np. tematykę 
dotyczącą chorób skóry, chorób 
cywilizacyjnych, chorób układu 
oddechowego, sercowo-naczyniowego i 
wiele innych.

86,90,E 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Badania Mobilne - przychodnie mobilne 
wykonujące badania z różnych kategorii w 
całej Polsce. W roku 2020 zostały 
przeprowadzone 3 akcje, podczas których 
odwiedziliśmy 65 miejscowości w Polsce i 
przebadaliśmy ponad 4,5 tys. Pacjentów: 
- Spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia 
(SPIROBIS) – 1000 pacjentów wykonało 
badanie spirometryczne. 
- Bezpłatne badania skóry (DERMOBUS) - 
1000 pacjentów przebadano 
dermatoskopem.
- Bezpiecznie ,,Zbadaj serce’’ z Fundacją 
NEUCA dla Zdrowia (KARDIOBUS) – ponad 
2500 osób wykonało badania EKG, pomiaru 
ciśnienia oraz badania poziomu 
cholesterolu.

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) 1 814 954,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 978 344,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 808 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 416,86 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Walkathon NEUCA dla Zdrowia! – IX edycja. 
Pandemia COVID – 19 sprawiła, że 
zmieniliśmy formułę, ale nie przestaliśmy 
pomagać i promować aktywności fizycznej. 
W 2020 roku wraz z uczestnikami 
pomogliśmy mieszkańcom Domów Pomocy 
Społecznej. Na liczniku: uczestnicy przeszli, 
przebiegli i przejechali ponad 75 000 km, a 
rekordzista przez 37 dni akcji przemierzył 
prawie 2000 km. Mimo rezygnacji z 
toruńskiego marszu z kijkami, w którym co 
roku towarzyszyło nam kilka tysięcy osób, 
nie przestaliśmy promować aktywności 
fizycznej oraz działań dobroczynnych. 
Maszerowali wszyscy w Polsce, 
jednocześnie unikając niebezpiecznych 
zgromadzeń. Razem, a jednak osobno i 
bezpiecznie – to nasz wspólny sukces. Od 8 
sierpnia do 13 września każda osoba, która 
wybrała się na spacer, zarejestrowała 
aktywność w dowolnej aplikacji, a 
następnie zapisała screen z telefonu na 
platformie www.neucadlazdrowia.pl - 
wsparła podopiecznych DPSów. 12 września 
2020 roku odbył się finał akcji - 
przygotowaliśmy ponad 1200 miejsc na 15 
różnych badań profilaktycznych, z których 
można było bezpłatnie skorzystać na Rynku 
Nowomiejskim w Toruniu, gdzie stanęła 
największa mobilna przychodnia w kraju. 
Mammografia, test z profilaktyki upadków 
czy EKG to tylko niewielka część badań, z 
jakich skorzystali pacjenci.

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
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72 274,53 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 26 693,36 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 906 069,51 zł

2.4. Z innych źródeł 836 610,22 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

39 162,32 zł

866 907,19 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 113 127,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -149 752,71 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 922 483,29 zł 0,00 zł

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

865 216,94 zł 0,00 zł

958 252,71 zł 0,00 zł

0,00 zł

91,25 zł

98 856,90 zł

65,49 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

65 474,00 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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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)

3 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)

3,00 etatów

8 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)

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 136 528,91 zł

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

136 528,91 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)

3 190,91 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

104 667,29 zł

99 202,97 zł

- nagrody

- premie

1 842,77 zł

3 143,80 zł

- inne świadczenia 477,75 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31 861,62 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 105 127,26 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 401,65 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

3 600,00 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

Małgorzata Swaczyna
Bogusława Golus-Jankowska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-08-02
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