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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina DĘBICA

Powiat DĘBICKI

Ulica UL. RATUSZOWA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość DĘBICA Kod pocztowy 39-200 Poczta DĘBICA Nr telefonu 697770692

Nr faksu E-mail poczta@usmiech-dziecka.org Strona www www.usmiech-dziecka.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-09-18

2019-02-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36251679500000 6. Numer KRS 0000574957

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

Agata Żmuda Prezes Fundacji TAK

Monika Różańska V-ce Prezes Fundacji TAK

Agnieszka Grdeń-
Szymaszek

V-ce Prezes Fundacji 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

Agata Podgórska Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej

TAK

Renata Żabicka Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Joanna Grych-Węglarz Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

RADOSNY UŚMIECH DZIECKA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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W 2020 roku Fundacja prowadziła działania wpływające na wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego, w 
szczególności dzieci i młodzieży w  obszarach kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, 
ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej  
i sportu.

1.Celem Fundacji jest: 
1) rozwijane u dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej zdolności intelektualnych, sportowych i artystycznych, 
2) pomoc dzieciom pochodzącym  z rodzin w których występują zjawiska patologii społecznej (problem alkoholowy, 
narkomania, przestępczość),                                                                                               
3) pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinach,  dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub 
naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych,
4) pomoc dzieciom, które na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje  w 
ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone możliwości edukacji,
5) pomoc dzieciom  z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z 
wychowywaniem i edukacją, których rodzina sobie nie radzi  (z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne 
środowisko rodzinne),
6) pomoc rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych – zapewnienie opieki 
nad dziećmi, w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia z alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w 
sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia.
2. Celem Fundacji jest także  popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności  dzieci 
i młodzieży  w następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony 
zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu.
[§7 ust. 1 i 2 statutu Fundacji]

Swoje cele  Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka realizuje poprzez: 

1. udzielanie pomocy dzieciom z różnorodnymi chorobami, deficytami rozwojowymi, w tym dzieciom 
niepełnosprawnym wsparciem  finansowym,  na pokrycie kosztów leczenia uzyskał pomoc finansową chłopiec z z 
padaczką lekooporną wraz z rehabilitacją i specjalistycznym leczeniem prowadzonym w Niemczech,

2.   uczestniczenie w dwóch  zbiórkach w ramach akcji charytatywnych, z organizacjami oświatowymi, w celu 
pomocy dzieciom  oraz osobom dorosłym, chorym, potrzebującym wsparcia finansowego i rzeczowego,

3. pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowywano także ubogie rodziny i dzieci, które w różnych sytuacjach życiowych zostały pozbawione 
normalnego funkcjonowania. Do Szlachetnej Paczki włączone zostały Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej.  Na pomoc naszej fundacji w ramach akcji świątecznej Szlachetna Paczka czekali mieszkańcy z Dynowa 
i okolic Przemyśla. Wolontariusze dotarli do potrzebujących rodzin, stworzyli  ich opis i przygotowali listy potrzebnych 
rzeczy. Duże sprzęty takie jak: wanna z baterią, kuchenka elektryczna z piekarnikiem gazowym i łóżko piętrowe 
zostały bezpośrednio zamówione na podany adres rodziny. Mniejsze artykuły spożywcze, kosmetyki, ubrania, koce, 
chemia gospodarcza, słodycze zostały zapakowane   w prezenty  i dostarczone na miejsce. Paczki rodzinom 
przekazywane zostały podczas Finału Szlachetnej Paczki 2020, nazywanego "weekendem cudów", który odbył  
przed Świętami Bożego Narodzenia 2020. 
Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka wraz z Niepublicznym Przedszkolem Weldon Kids i Niepubliczną Szkołą 
Podstawową Weldon School w Dębicy,  ruszyły z pomocą poprzez promocję i organizację  wolontariatu w tym 
obszarze pomocowym.

Fundacja realizuje także swoje cele statutowe poprzez:
1. Działanie na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania- w szczególności: 
a. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację kulturalną,  ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci, 
opiekunów i pedagogów,
b. Upowszechnianie, ochrona i tworzenie kultury, sztuki i nauki polskiej w kraju i za granicą oraz kultury, sztuki i nauki 
innych krajów w Polsce;
c. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci,
d. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, adresowanych do dzieci 
i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych,
e. Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców,
f. Udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz 
nowoczesnych środkach przekazu kultury, nauki i sztuki,
g. Promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa oraz w 
kulturze popularnej z naciskiem na wartościowanie jej przejawów,
h. Promocję podmiotów i twórców kultury w środkach przekazu;
i. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych,
j. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji 
badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej, 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców,
k. Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki, a w szczególności branży wydawniczej,
l. Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i rodziców,
m. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów,
n. Organizowanie imprez kulturalnych,
o. Przyznawanie nagród i stypendiów,
p. Wspieranie, inspirowanie i kreowanie działalności marketingowej, promocyjnej i wydawniczej podmiotów kultury i 
nauki;
r.  Wspieranie aktywności ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,
s. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, 
edukacji i sztuki, a także działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z pozostałymi celami fundacji,
t. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją kultury i nauki polskiej i obcej (muzea, galerie, kluby filmowe i 
inne),
u. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie),
w. Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji,
v. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
x. Prowadzenie działalności badawczej,
y. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
z. Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci,
ż. Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
ź. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka.

2.Fundacja prowadzi również działania w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności w szczególności poprzez:

a. Działania ekonomiczne, integracja środowiska ekonomii społecznej i współpraca między środowiskami ekonomii 
społecznej w kraju, poprzez zawieranie partnerstw ze stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami, zakładami 
aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej oraz poprzez inne formy organizacyjne, angażujące się w 
życie społeczności lokalnej dla wspólnych przedsięwzięć:
- usługi edukacyjne : prowadzenie placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży ( punkty przedszkolne, przedszkola, 
szkoły),
- działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych (prowadzenie placówek dla osób samotnych, 
bezdomnych),
- usługi opiekuńcze świadczone w domu oraz prowadzenie instytucji opiekuńczych, świadczące usługi  pielęgniarskie 
i opieki medycznej dla osób starszych),
- usługi na otwartym rynku, zapewnienie  wysokiej jakości obsługi hotelowej  i cateringowej na prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
b. Działania mające na celu pomoc rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
edukacyjnym i cyfrowym,
c. Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci na terenie Polski,
d. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie zdrowia, turystyki i rekreacji 
stanowiących terapię dla osób wymagających szczególnej opieki,
e. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną, w zakresie 
związanym z realizacją celów Fundacji;
f. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
g. Przyznawanie stypendiów socjalnych,
h. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
i. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
j. Organizowanie zbiórek pieniężnych,
k. Promocja i organizacja wolontariatu,

3. Fundacja prowadzi  działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez:
a. Prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów i warsztatów,
b. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

4. Fundacja prowadzi działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:
a. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
b. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
c. Organizacja i udział w imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i młodzież,
d. Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

5. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to miało charakter wsparcia 
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub  pomocy  w uzyskaniu niezbędnych 
funduszy z innych źródeł.

[§8 ust. 1,2,3,4,5 statutu Fundacji]
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Przedmiotem działalności w 2020 roku była:
-pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób - dzieci i ich 
rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
poprzez akcje charytatywne - Szlachetna Paczka 2020, 
połączona z wolontariatem i współpracą placówek 
oświatowych: szkoły podstawowej i przedszkola. 
- wspieranie i pokrycie kosztów zajęć rozwijających dla 
dzieci i młodzieży szkolnej ( zajęcia szachowe - 19 
uczniów Szkoły Weldon School), a także dzieci wybitnie 
uzdolnionych oraz dofinansowanie imprez oświatowo-
kulturalnych. Fundacja współpracowała z instytucjami, 
organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów 
statutowych. Współdziałanie to miało  charakter 
wsparcia organizacyjnego lub pomocy w uzyskaniu 
funduszy z innych źródeł,
- organizacja wolontariatu, osób chętnych, działających 
społecznie w akcjach charytatywnych fundacji

0,00 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

23

1
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 756,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 756,10 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

2 działalność charytatywnej Fundacja była inspiratorem i koordynatorem 
przedsięwzięć i akcji skierowanych na 
dzieci.Przedmiotem działania były akcje charytatywne 
z udziałem 16 wolontariuszy, mającym charakter 
bezpłatny, na zasadzie porozumienia o współpracy i 
Ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.
Promowano aktywne uczestnictwo w kulturze,ze 
szczególnym udziałem wolontariuszy, poprzez 
organizowanie spotkań kobiet, służącym zdobywaniu i 
przekazywaniu wiedzy i promocję rozwojowych 
inicjatyw. Wsparcie dzieci i młodzieży specjalistyczną 
pomocą wolontariuszy podczas organizowania zajęć 
artystycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży 
przedszkoli i szkół było dodatkową formą pracy 
nakierowaną na wsparcie umiejętności podopiecznych.

0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działanie jest realizowane przede wszystkim poprzez 
wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia i 
rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 
Pomoc finansowa  docelowo została przekazana na 
leczenie 12 letniego chłopca z padaczką lekooporną 
wraz z pokryciem kosztów jego  leczenia w kwocie 6 
000,00 zł. Leczenie było zaplanowane wraz z wyjazdem 
do szpitala w Austrii, gdzie odbywa się nadal leczenie 
dziecka. Rehabilitacja chłopca, kontrola leczenia i jego  
kontynuacja jest rozłożona w czasie ( 2-3 lata), ze 
względu na cykliczne zabiegi, które nie mogą odbyć się 
w jednym czasie.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 000,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 893,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

6 740,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

546,67 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 286,67 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 469,43 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 - dodatkowo podać 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
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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.

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. 0,5 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

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

16 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Panująca w 2020 roku pandemia spowodowana koronawirusem Covid 19 zaburzyła działalność fundacji. Zarząd 
monitoruje potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki pandemii dla  
działalności statutowej.

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

organizacji

Agata Żmuda
Monika Różańska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-23

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