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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 370 25 03

Nr faksu E-mail fdp@fdp.org.pl Strona www www.fdp.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-15

2004-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01224007700000 6. Numer KRS 0000039342

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

Julia Brykczyńska Członkini Zarządu TAK

Zofia Komorowska Członkini Zarządu TAK

Katarzyna Sadło Członkini 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

Jan Jakub Wygański Przewodniczący Rady TAK

Katarzyna Batko-Tołuć Członkini Rady TAK

Katarzyna Morawska Członkini Rady TAK

"FUNDACJA DLA POLSKI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności 
społecznej przeciwdziałające problemom społecznym, w tym wpływające 
na wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów, a także 
przyczynia się do rozwoju organizacji niedochodowych oraz wspiera osoby 
fizyczne oraz inne organizacje o takich samych, lub zbliżonych celach w 
zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, opieki 
socjalnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony 
środowiska i rozwoju demokracji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) uruchamianie funduszy powierzonych jako metody zbierania środków 
finansowych na cele społeczne,
b) uruchamianie funduszy filantropijnych jako metody zbierania środków 
finansowych na cele społeczne,
c) zapewnianie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom 
zainteresowanym przekazywaniem środków w ramach ww. funduszy,
d) zapewnianie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom 
zainteresowanym powołaniem, wspólnie z Fundacją, nowej fundacji, 
zwanej dalej „Fundacją Zarządzaną”, w szczególności na etapie powołania 
oraz rejestracji Fundacji Zarządzanej,
e) zapewnianie wsparcia osobowego w zakresie wskazania osób do 
organów Fundacji Zarządzanej, mających wiedzę i doświadczenie w 
zakresie, w jakim Fundacja Zarządzana będzie prowadziła działalność 
statutową,
f) wspieranie i promowanie działań filantropijnych,
g) opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe 
i intelektualne programów w zakresie określonym w § 5, w tym również 
materialne wspieranie organizacji niedochodowych zajmujących się 
edukacją, pomocą społeczną, ochroną zdrowia, kulturą, ochroną 
środowiska i rozwojem demokracji,
h) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących 
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli, 
podejmującym działania na rzecz łagodzenia negatywnych społecznych 
skutków transformacji ustrojowej i przemian ekonomicznych,
i) gromadzenie danych dotyczących patologii społecznych na terenie 
Polski,
j) upowszechnianie wiedzy o patologiach, zagrożeniach z nimi związanych 
i metodach ich uniknięcia lub złagodzenia ich skutków, w formach 
odczytów, prelekcji, wywiadów, seminariów, konferencji oraz wszelkich 
formach masowego przekazu,
k) bezpośrednie wspieranie materialne osób poszkodowanych w wyniku 
występowania na terenie Polski patologii społecznych, w tym m.in. ofiar 
wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez nietrzeźwych 
kierowców,
l) bezpośrednie wspieranie materialne osób w zakresie określonym w § 5 
jak i w zakresie służącym realizacji celów Fundacji, w szczególności 
przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz 
finansowanie udziału w szkoleniach i stażach,
m) organizowanie wymiany doświadczeń osób działających aktywnie na 
rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom transformacji ustrojowej,
n) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej, w zakresie 
celów, dla realizacji których powołana została Fundacja,
3
o) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem Francji i partnerów francuskich, 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
p) wspieranie rozwoju produkcji i sprzedaży produktów regionalnych, w 
tym informowanie, szkolenie, promowanie, wsparcie finansowe i ochronę 
prawną produktów regionalnych z terenu całej Polski,
q) bezpośrednie wspieranie materialne i niematerialne osób 
potrzebujących pomocy w zakresie ochrony zdrowia,
r) prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami 
statutowymi Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja dla Polski jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, powstała na początku transformacji 
demokratycznej w 1990 roku. Odegrała istotną rolę w odbudowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a jej misją jest 
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wspieranie rozwoju filantropii. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie funduszy filantropijnych i 
powierzonych. Fundacja promuje zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 
zachęca obywateli do prowadzenia działalności filantropijnej. W 2020 roku Fundacja realizowała następujące działania 
statutowe:

FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. HENRYKA WUJCA powstał, by wspierać działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności 
obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty 
wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji 
publicznej i ugrupowań politycznych, która mobilizuje obywateli i odpowiedzialny biznes do regularnego finansowania inicjatyw 
społecznych.

W 2020 roku Fundusz Obywatelski przeprowadził 1 otwarty konkurs dotacyjny i prowadził stały nabór inicjatyw w procedurze 
grantów na zaproszenie. Łącznie w 2020 r. przyznał wsparcie finansowe na realizację 23 inicjatyw społecznych (stowarzyszeń, 
fundacji oraz - po raz pierwszy - osób indywidualnych) związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. W 
związku z pandemią realizacja części inicjatyw przedłużyła się i kontynuowana będzie również w roku 2021.

W ramach pilotażowego konkursu mającego na celu wsparcie lokalnych działań strażniczych (w którym obok organizacji 
zgłaszać mogły się również grupy nieformalne i osoby indywidualne) wyłoniono i wsparto 8 projektów realizowanych przez 
lokalne watchdogi dotyczące m.in. kontroli instytucji publicznych, ochrony środowiska, praw kobiet, praw mniejszości: Fundacja 
Wspierania Rodziny Matecznik (Skórzewo), Michał Iszoro, Mateusz Meyer, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Specjalna 
Strefa Ekologiczna" (Mielec), Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych (Wrocław), Stowarzyszenie 
MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew (Bydgoszcz), Stowarzyszenie "Nasze Miasto" (Stalowa Wola), Michał Zemełka.

W związku z pandemią w ramach stałego naboru wniosków w procedurze grantów na zaproszenie Fundusz Obywatelski 
uruchomił ścieżkę wsparcia dotyczącą ochrony praw człowieka i państwa prawa w czasie epidemii koronawirusa (monitoring 
wprowadzanych regulacji prawnych i ich wdrażania, w tym dokumentowanie tych procesów i działań, działania rzecznicze, 
działania fact-checkingowe i informacyjne). W ramach tej ścieżki wsparcie otrzymało 5 inicjatyw w obszarach: ochrona praw 
człowieka, w czasie pandemii koronawirusa (w tym działania interwencyjne) - Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ochrona 
danych osobowych obywateli przekazanych w związku z organizacją wyborów prezydenckich - Fundacja Panoptykon, społeczna 
obserwacja wyborów prezydenckich - Fundacja Odpowiedzialna Polityka, inicjatywy upowszechniające wiedzę o aktualnym 
prawie i procesie wyborczym - Stowarzyszenie 61, monitoring mediów podczas kampanii wyborczej przed wyborami 
prezydenckim - Towarzystwo Dziennikarskie. Prowadzono działania informacyjne dotyczące projektów dot. przeciwdziałania 
antysemityzmowi, ksenofobii, dyskryminacji, radykalizacji, mowie nienawiści, wsparcia dla grup mniejszościowych oraz 
działania mające na celu upowszechnianie postaw filantropijnych w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i demokracji; 
przekazano wsparcie Fundacji "Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych" na organizację kongresu lokalnych ruchów 
obywatelskich.

W 2020 roku realizowanych było 8 projektów wyłonionych przez Fundusz pod koniec 2019 r. w ramach konkursu "Rozmowa 
mimo różnic" mających na celu tworzenie bezpiecznej przestrzeni i wdrażanie i rozwój modelowych rozwiązań pozwalających 
osobom o różnych światopoglądach rozmawiać o ważnych sprawach publicznych mimo dzielących je różnic. Wsparcie 
otrzymały: Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Szkoła Liderów, 
Klub Jagielloński, Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE, Towarzystwo „Więź”. W tym duchu kontynuowano również wsparcie dla 
projektu Spięcie (współpraca międzyredakcyjna 5 redakcji: Klub Jagielloński, Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, 
Nowa Konfederacja).

Ponadto Fundusz podejmował działania własne i we współpracy z partnerami, m.in. kampanię Nasz Rzecznik na rzecz wyboru 
społecznego kandydata_ki na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne w Krakowie w 
sprawie senackiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

FUNDUSZ IM. EDWARDA WENDE został założony przez członków rodziny Wende. Fundacja dla Polski w imieniu fundatorów 
zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad działaniami organizacyjnymi. Od 2003 roku Fundusz przyznaje Nagrodę im. Edwarda 
J. Wende, którą otrzymują osoby zaangażowane w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i 
podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa. Nagrodę im. Edwarda J. Wende otrzymali w latach ubiegłych: 
Jan Maria Rokita, Witold Kulesza, Irena Lipowicz, Marek Safjan, Jacek Taylor, Marek Antoni Nowicki, Stanisław Waltoś, 
Stanisław Mikke, Adam Daniel Rotfeld, Mikołaj Pietrzak, Karol Modzelewski, Jerzy Zajadło i Igor Tuleya. W 2020 r. prowadzono 
działania przygotowawcze do kolejnej edycji, jednak przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną organizacja XIV edycji Nagrody 
im. Edwarda J. Wende została przesunięta na rok 2021.

FUNDUSZ AGENTÓW AVIVA „BĄDŹMY SOLIDARNI”, działający od 2007 roku (wcześniej pod nazwą Fundusz Bądźmy Solidarni 
Agentów Commercial Union Polska) jest wspólną inicjatywą agentów i firmy Aviva. Jego celem jest udzielanie pomocy agentom 
i ich najbliższym w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Fundacja dla Polski pełni rolę 
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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)

Możemy określić precyzyjnie jedynie liczbę bezpośrednich odbiorców działań fundacji. 
Faktycznie liczba jest znacznie większa, bo powinna uwzględniać odbiorców działań 
zrealizowanych w ramach projektów dotacyjnych, których szacujemy na ponad 4 mln.

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

100

27

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

administratora Funduszu, dysponując środkami w porozumieniu z Fundatorem. W 2020 roku beneficjentami Funduszu 
„Bądźmy Solidarni” było 96 osób, które otrzymały wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację.

Celem FUNDUSZU ZŁOTA PERŁA jest wspieranie młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki. 
Fundusz działa w ramach Programu Filantropii Indywidualnej, którego celem jest promowanie postaw filantropijnych wśród 
osób indywidualnych, zwiększenie ich zaangażowania w działania społeczne oraz zachęcanie ich do prowadzenia własnej 
działalności filantropijnej. W 2020 roku Fundusz Złota Perła wsparł działania Fundacji Katarzyny Kozyry, promującej  twórczość 
artystek Europy Centralnej i Wschodniej oraz działania Fundacji Art Transfer na rzecz popularyzowania tematyki kultury i sztuki 
wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcia osób starszych w dostępie do życia społeczno-kulturalnego. 

Fundacja dla Polski uczestniczyła w pracach Forum Darczyńców, związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji 
przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Prowadzono także działania na rzecz promocji filantropii w ramach 
TRANSNATIONAL GIVING EUROPE (TGE) - programu współpracujących ze sobą europejskich fundacji i stowarzyszeń. 
Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji 
pozarządowych oraz instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym. W 2020 roku przekazano darowizny na 
rzecz organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

Ponadto, w 2020 roku Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowała 
projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland". Jego głównym celem było promowanie 
współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne. Przeprowadzono 
badanie przedstawicieli biznesu dotyczące możliwości współpracy i wspierania organizacji obywatelskich. Promowano aktywne 
pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie prowadzone przez 
organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem było stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, 
którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji w Polsce 
równie silnym jak sektor biznesowy. Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy 
Środkowej i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymieniała wiedzę i wykorzystywała sprawdzone w innych krajach rozwiązania do 
budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym).

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

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Działania Fundacji koncentrują się na 3 
głównych obszarach: 1. wspieranie 
zaangażowania społecznego i aktywności 
publicznej obywateli i obywatelek, promowania 
prospołecznych postaw; 2. wspieranie działań 
związanych z ochroną integralności i 
praworządnością działania instytucji 
publicznych, działań zmierzających do ochrony 
praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, 
działań zmierzających do budowania 
porozumienia w sprawach publicznych i 
merytorycznej debaty, uwzględniającej głosy 
mniejszościowe; prowadzenia otwartych 
procesów konsultacji w ważnych sprawach 
publicznych oraz przeciwdziałania wszelkim 
formom przemocy w życiu publicznym; 3. 
wspieranie i promowanie działań filantropijnych, 
rozwijanie mechanizmów niezależnego 
finansowania działań obywatelskich.

88.99.Z 636 506,22 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Działania Fundacji dla Polski obejmują 
bezpośrednie wspieranie materialne osób 
potrzebujących pomocy w zakresie ochrony 
zdrowia w ramach Funduszu "Bądźmy Solidarni" 
Agentów Aviva. Celem Funduszu jest udzielanie 
pomocy agentom oraz członkom ich rodzin w 
przypadku długotrwałej choroby lub innych 
zdarzeń losowych, mających wpływ na zdrowie.

W 2020 roku beneficjentami Funduszu było 96 
osób, które otrzymały wsparcie finansowe na 
leczenie i rehabilitację w przypadku długotrwałej 
choroby lub  zdarzenia losowego.

86.90.E 3 210,30 zł
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464 845,13 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 2 023 267,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 948 317,42 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 70 000,00 zł

d) przychody finansowe 4 950,16 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 553 472,29 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 64.99.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji dla Polski jest 
obsługa funduszy filantropijnych i funduszy powierzonych. 

Fundacja dla Polski pełni rolę administratora Funduszu "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva, 
który powstał jako wspólna inicjatywa firmy i agentów. Fundacja dla Polski administruje także 
- w imieniu Fundatorów, członków rodziny Wende - Funduszem im. Edwarda Joachima 
Wende.

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
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2.4. Z innych źródeł 4 950,16 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 1 166 624,74 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 685 401,19 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: 2 086 682,22 zł 685 401,19 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

1 949 039,44 zł 639 716,52 zł

0,00 zł 0,00 zł

48 234,19 zł

13 525,41 zł

75 727,19 zł

155,99 zł 0,00 zł

1 Fundusz Obywatelski 601 197,52 zł

2 Działalność statutowa FdP 38 519,00 zł

1 Fundusz Obywatelski 601 197,52 zł

2 Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva 3 210,30 zł

3 Fundusz Złota Perła 7 003,00 zł

45 684,67 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 15 607,88 zł 5 097,67 zł

w 
tym:

0,00 zł

176 452,54 zł

1 307 019,75 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)

70 000,00 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 -722,02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 21 765,81 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)

4 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)

3,80 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 21 765,81 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

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 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 231 159,67 zł

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

204 459,67 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 

26 700,00 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)

1 838,93 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)  

3 436,63 zł

1 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

214 559,67 zł

214 559,67 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 600,00 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 204 459,67 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

5 646,00 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

7 674,10 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

Julia Brykczyńska
Zofia Komorowska
Katarzyna Sadło

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-16
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