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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica WIELICKA Nr domu 265 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-663 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12 654 19 03

Nr faksu 12 654 19 03 E-mail kontakt@ozdrowiedziecka.org Strona www www.ozdrowiedziecka.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-10-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35018041300000 6. Numer KRS 0000123750

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

Maciej Kowalczyk Prezes Zarządu TAK

Andrzej Bałaga Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Bartłomiej Pawlak Członek 
Zarządu/Skarbnik

TAK

Jacek Domański Członek 
Zarządu/Sekretarz

TAK

Joanna Szydłowska-
Chachuła

Członek Zarządu TAK

Anna Wojnar 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)

FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE - O ZDROWIE DZIECKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych w obszarze: ochrona i promocja zdrowia. Głównym celem 
Fundacji jest wspomaganie i rozwój działalności leczniczej, profilaktycznej 
oraz naukowo-badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Krakowie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działania na rzecz 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w następującym 
zakresie:
1) finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i 
modernizacją  aparatury i urządzeń medycznych Szpitala (PKD 88.99.Z),
2) finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i 
modernizacją  aparatury i urządzeń niemedycznych Szpitala (PKD 88.99.Z), 

3) finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją 
pomieszczeń Szpitala (PKD 88.99.Z), 
4) finansowanie wydatków związanych z zakupem do Szpitala wyposażenia 
poprawiającego komfort pobytu dla pacjentów Szpitala, ich rodziców i 
opiekunów (PKD 88.99.Z), 
5) pomoc rzeczową dla Szpitala (PKD 88.99.Z),
6) finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów Szpitala 
(PKD 88.99.Z),
7) finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, promocją 
zdrowia i zapobieganiem chorobom wieku dziecięcego (PKD 88.99.Z),
8) upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności 
Fundacji oraz Szpitala (PKD 58.19.Z), 
9) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą 
(PKD 94.99.Z),
10) organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów 
Szpitala (PKD 93.29.Z),
11) finansowanie wydatków związanych z udziałem personelu Szpitala w 
zjazdach, konferencjach, kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych 
(PKD 94.99.Z).

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Rybak Przewodniczący TAK

Katarzyna Doleżal-
Ołtarzewska

Zastępca TAK

Bożena Pilch Członek TAK

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

50000

1

W roku 2018 w ramach działalności PKD 88.99.Z Fundacja sfinansowała zakupy aparatury medycznej i wyposażenia 
niemedycznego, materiałów i odczynników medycznych wykorzystywanych w leczeniu, diagnostyce i rehabilitacji pacjentów 
oraz prace remontowe szpitalnych pomieszczeń w kwocie ponad 645 tys. zł. Ze względu na szereg potrzeb Szpitala w tym 
zakresie, w 2018 roku Fundacja przeznaczyła na tą działalność najwięcej środków finansowych. W ramach działalności PKD 
93.29.Z Fundacja realizowała i współorganizowała projekty kierowane do pacjentów szpitala i ich rodziców / opiekunów, ale nie 
związane bezpośrednio z leczeniem. Były to różne imprezy i wydarzenia okolicznościowe (przedstawienia teatralne, występy 
muzyczne, warsztaty robotyki, prezentacje filmowe, spotkania ze znanymi osobami i twórcami. Najważniejszymi wydarzeniami 
zorganizowanymi przez Fundację były tradycyjnie Mikołajki oraz obchody Dnia Dziecka dla pacjentów konsultowanych w 
poradniach oraz hospitalizowanych w tych dniach w szpitalnych oddziałach. Dla pacjentów z Poradni Chorób Metabolicznych 
Fundacja zorganizowała razem z personelem poradni specjalny dzień dziecka w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. 
Fundacja doposażała także istniejące kąciki zabaw przy poradniach w CALD oraz biblioteczki dla pacjentów i 
rodziców/opiekunów przy oddziałach w budynku „Okrąglaku”. W ramach PKD 58.14.Z i 58.19.Z Fundacja prowadziła działania 
informacyjne dotyczące działalności Fundacji oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Działania te były 
realizowane poprzez opracowywanie, druk i dystrybucję ulotek, plakatów i folderów związanych z realizacją celów statutowych 
przez Szpital i Fundację, w tym związanych z kampanią informacyjną dotyczącą 1% podatku. Fundacja przekazała także do 
oddziałów i poradni specjalistycznych do dystrybucji wśród pacjentów kilkadziesiąt tysięcy autorskich naklejek „dzielnego 
pacjenta” zmniejszających stres w trakcie wizyty w gabinecie zabiegowym na oddziale lub wizycie w poradni. Naklejki zawierały 
specjalne ilustracje z motywami zwierząt, warzyw i owoców oraz innych motywów o tematyce dziecięcej, podpisy ilustracji w 
języku polskim i angielskim (element nauki języka obcego) oraz nazwę i numer KRS Fundacji (promocja 1% podatku). Fundacja 
kontynuowała także wydawnictwo bezpłatnego biuletyn informacyjnego szpitala „Szpital Zdrowia” dystrybuowanego w 
poradniach i oddziałach szpitalnych. W roku 2018 Fundacja wydała także nowy folder informacyjno-promocyjny o Szpitalu i 
Fundacji w języku polskimi i angielskim. W ramach PKD 63.12.Z Fundacja finansowała także działalność stron internetowych 
Szpitala (SzpitalZdrowia.pl) oraz Fundacji (OzdrowieDziecka.org). W ramach tej działalności Fundacja sfinansowała domeny 
internetowe, serwery, aktualizacje i poprawki informatyczne do obu stron internetowych. W roku 2018 Fundacja 
współpracowała także z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych. Kontynuowana była 
współpraca z Fundacją TESCO, dzięki której w ramach 7. Charytatywnego Biegu Fundacji TESCO do Szpitala zakupione zostało 
pierwsze w Polsce sztuczne nerko-serce „CARPE DIEM” o wartości 220 tys. zł. W ramach stałej współpracy z Zespołem Szkół 
Specjalnych Nr 3, Fundacja zorganizowała konkurs plastyczny, dzięki któremu powstały kalendarze biurkowe Fundacji na rok 
2019 oraz podkładki pod mysz komputerową. Zarówno podkładki jak i kalendarze były wręczane pacjentom hospitalizowanym 
w oddziałach jako mikołajkowe prezenty. Fundacja nawiązała także współpracę z licznymi szkołami, przedszkolami i 
instytucjami publicznymi (w tym krakowskim oddziałem ZUS), które zorganizowały dla Fundacji zbiórkę zabawek, maskotek 
pluszowych, książek i materiałów plastycznych. Przekazywane dary Fundacja wręczała pacjentom jako prezenty na Dzień 
Dziecka i Mikołaja, a przybory szkolne i materiały plastyczne przekazywane były na bieżąco przekazywane do świetlic / sal 
zabaw przy poszczególnych oddziałach. Fundacja nawiązała także współpracę z Krakowską Szkołą Biznesu (KSB) Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. W ramach tej współpracy, w trakcie uroczystej gali absolwentów MBA KSB, odbyła się 
charytatywna aukcja w trakcie której zebrano kwotę 12 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Oddziału Neurochirurgii. 
W roku 2018 w ramach działalności PKD 94.99.Z Fundacja sfinansowała także udział personelu szpitala w konferencjach i 
kursach naukowych. Kwoty na ten cel były wydatkowane z subkont poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala (klinik i 
oddziałów), z których delegowano pracowników do udziału w tych wydarzeniach.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

W ramach tej działalności PKD Fundacja 
sfinansowała lub dofinansowała zakupy 
aparatury medycznej i wyposażenia 
niemedycznego, materiałów i odczynników 
wykorzystywanych w leczeniu, diagnostyce i 
rehabilitacji pacjentów oraz prace remontowe 
szpitalnych pomieszczeń w wysokości ponad 645 
tys. zł. Na ten cel Fundacja przeznaczyła w 2018 
r. najwięcej środków finansowych. Wśród tych 
wydatków należy wyróżnić następujące 
wyposażenie i działania: aparat „carpe-diem” 
(pierwsze w Polsce sztuczne nerko-serce dla 
wcześniaków i niemowląt), meble, system 
operacyjnego oświetlenia czołowego, 
wyposażenie kącików zabaw do poczekalni, 
wyposażenie AGD (kuchenki mikrofalowe i 
czajniki), naprawa blacharsko-lakiernicza karetki, 
stetoskopy, fotele i krzesła medyczne, 
wentylatory, przewijak niemowlęcy, duplikator 
płyt CD na wyniki badań radiologicznych, 
naprawa foteli dla rodziców, odczynniki 
diagnostyczne do badań pierwotnych 
niedoborów odporności, mikrotom 
(patomorfologia), pościel, oprogramowanie 
komputerowe i komputery, leżanki dla 
rodziców, fałdomierz, analizator składu ciała, 
stroje medyczne dla zespołu karetki "N", 
opracowanie techniczne związane z przebudową 
szpitala, kardiomonitor, materiały 
rehabilitacyjne, pompy strzykawkowe i 
infuzyjne, wyposażenie chirurgiczne i 
termometry bezdotykowe.

88.99.Z 117 409,82 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 ochrona i promocja zdrowia

Fundacja realizowała różne imprezy i wydarzenia 
okolicznościowe (przedstawienia teatralne, 
występy muzyczne, warsztaty robotyki, 
prezentacje filmowe i spotkania z artystami. 
Najważniejszymi wydarzeniami 
zorganizowanymi przez Fundację były 
tradycyjnie obchody Dnia Dziecka oraz mikołajki. 
Dla pacjentów Poradni Chorób Metabolicznych 
zorganizowany został specjalny dzień dziecka w 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. 
Wyjątkową oprawę miały mikołajki, w których 
na zaproszenie Fundacji udział wzięli żołnierze 
6BPD, Krakowska Policja, Lasy Państwowe, 
Urząd Miasta Krakowa oraz firmy: LPP, 
Castorama, Galeria Kazimierz, MAX-FLIZ i 
Coffee-Break. W holu głównym budynku CALD 
powstały stoiska, gdzie służby mundurowe 
zaprezentowały swoje wyposażenie. Pacjenci 
mogli także uczestniczyć w warsztatach 
majsterkowania, plastycznych i malowaniu 
twarzy. Wszyscy pacjenci otrzymywali drobne 
upominki i świąteczne słodycze. W centralnym 
miejscu stanęła 6-metrowa choinka. Przed 
szpitalem prezentowały się wojskowe wozy 
bojowe (hummery, stanowisko dowodzenia i 
armata przeciwlotnicza) oraz policyjny radiowóz 
i motocykl. Dla pacjentów z oddziałów Fundacja 
przygotowała ponad 500 prezentów. Mikołajki 
zakończyły się w szpitalnej auli, gdzie pacjenci 
obejrzeli piękny spektakl “Zagraj w legendę” w 
wykonaniu Teatru Bagatela.

93.29.Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

W ramach tej działalności Fundacja realizowała 
wydawnictwo biuletynu informacyjnego szpitala 
„Szpital Zdrowia” zawierającego informacje o 
bieżącej działalności i sukcesach Szpitala i 
Fundacji. Fundacja wydała także promocyjny 
folder informacyjny o Szpitalu i Fundacji w 
języku polskim i angielskim. Dzięki wydawaniu 
szpitalnego biuletynu, dystrybucji wydanych 
materiałów drukowanych Fundacja realizowała 
działania promocyjne i informacyjne na temat 
bieżącej działalności i sukcesów Szpitala oraz 
Fundacji.

58.19.Z 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) 1 703 290,53 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 288 819,87 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 414 470,66 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 096 838,20 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 82.30.Z

W ramach tej działalności Fundacja wraz z personelem naukowym poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Szpitala była organizatorem wydarzeń naukowych. W roku 2018 Fundacja 
była współorganizatorem 3 konferencji: „Żywienie dziecka wczoraj i dziś", "Krakowskie 
Spotkania Pulmonologów i Alergologów z Pediatrami", Konferencja Pielęgniarek i Położnych 
oraz kursów USG dla lekarzy pediatrów / neonatologów. W tych wydarzeniach uczestniczyli 
pracownicy Szpitala oraz personel medyczny z innych placówek ochrony zdrowia. Wydarzenia 
naukowe zrealizowane przez Fundację w roku 2018 kierowane były do personelu lekarskiego, 
pielęgniarskiego, dietetyków oraz studentów zawodów medycznych.

2 73.11.Z

W ramach tej działalności Fundacja świadczyła usługi reklamowe i promocyjne na terenie 
Szpitala dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność komercyjną. Reklama 
obejmowała głównie ekspozycję plakatów reklamowych w tablicach (OWZ) zlokalizowanych 
w szpitalnych korytarzach oraz bannerów reklamowych zamieszczanych na ogrodzeniu 
Szpitala. W ramach tej działalności Fundacja nie świadczyła usług promocyjnych dla firm, 
których działalność czy charakter oferowanych produktów/usług byłby sprzeczny z 
działalnością Szpitala i Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 561 914,96 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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

44 537,37 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 434 977,72 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 137 052,38 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 148 892,05 zł 137 052,38 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

847 986,86 zł 137 052,38 zł

0,00 zł 0,00 zł

230 083,77 zł

0,00 zł

70 821,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakupy aparatury medycznej i wyposażenia niemedycznego dla Szpitala. 117 409,82 zł

1 Nowe wyposażenie meblowe z blatami CORIAN dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 63 099,00 zł

2 Dofinansowanie zakupu mikrotomu diagnostycznego dla Zakładu Patomorfologii 15 000,00 zł

3 Wyposażenie medyczne dla Ośrodka Transplantacji 14 469,72 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

311 859,00 zł

370 508,54 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)

414 470,66 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 440 833,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 184 386,89 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 184 386,89 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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32 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 135 946,39 zł

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

61 514,42 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 

74 431,97 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)

486,12 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)  

271,37 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  OKw 
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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 135 946,39 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 61 514,42 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

7 500,00 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)

Ad. 8: Kwota 7500 zł uwzględnia kwotę członka zarządu 
Fundacji z tytułu miesięcznej umowy dot. prac 
administracyjnych oraz z tytułu jednorazowej umowy dot. 
obsługi konferencji naukowej, która odbyła się w kwietniu 
2018 r. Ad. 11: Kwota 6000 zł uwzględnia jednorazową 
kwotę z tytułu umowy dot. obsługi konferencji naukowej, 
która odbyła się w kwietniu 2018 r.

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

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

6 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

dr hab. med. Maciej Kowalczyk - 
Prezes Zarządu

mgr Bartłomiej Pawlak - Członek 
Zarządu / Skarbnik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-06
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