
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica BAJANA Nr domu 33 Nr lokalu 2

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-904 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 661-411-520

Nr faksu E-mail monika.zaremba@wp.pl Strona www www.fundacja-przystan.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-12-27

2014-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14595074600000 6. Numer KRS 0000406371

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

Monika Zaremba Prezes Zarządu Fundacji TAK

Eryk Szmidt Członek Zarządu 
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

Anna Jóźwiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Badowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"FUNDACJA PRZYSTAŃ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celach podejmowania wszechstronnych 
działań na rzecz wymienionych poniżej grup osób:
 - osób chorych (ze szczególnym wskazaniem na osoby chore 
onkologicznie), 
- osób niepełnosprawnych, 
- osób po 50 roku życia bez względu na stan zdrowia,
- osób bliskich wymienionych powyżej grup osób,
 w tym:
1. podejmowania działań z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz 
wyrównywania szans tych osób;
2. prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji 
zawodowej  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 
uwagi na  wiek, chorobę czy niepełnosprawność;
3. podejmowania działań na rzecz nauki, edukacji i oświaty adresowanych 
do osób objętych celami działania Fundacji;
4. podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród osób 
objętych celami działania Fundacji;
5. podejmowania działań na rzecz promocji aktywnego stylu życia wśród 
osób objętych celami działania Fundacji;
6. podejmowania działań na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, 
turystyki, krajoznawstwa, kultury i sztuki wśród osób objętych celami 
działania Fundacji;
7. działalności charytatywnej;
8. promocji i organizacji wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie szkoleń i seminariów;
2. tworzenie i popieranie programów pomocy i funduszy celowych dla 
osób objętych celami działania Fundacji;
3. organizowanie i wspieranie programów psychoedukacyjnych, różnych 
form poradnictwa, rehabilitacji oraz działań samopomocowych 
adresowanych do osób objętych celami działania Fundacji;
4. realizację programu „Akademia Walki z Rakiem” na rzecz osób chorych 
onkologicznie i ich bliskich;
5. organizowanie i wspieranie programów informacyjnych i edukacyjnych 
oraz programów wyrównujących szanse w zakresie aktywności, integracji i 
reintegracji zawodowej  i społecznej osób objętych celami działania 
Fundacji;
6. organizowanie i wspieranie programów promujących ochronę i 
promocję zdrowia;
7. organizowanie i wspieranie programów sportowych, kulturalnych, 
wypoczynkowych, turystycznych i krajoznawczych promujących aktywny 
styl życia;
8. organizowanie poradnictwa i pomocy prawnej dla osób objętych celami 
działania Fundacji;
9. opracowywanie i wydawanie publikacji z zakresu celów działania 
Fundacji;
10. inicjowanie i organizowanie konferencji, wydawnictw, spotkań, 
warsztatów, wyjazdów i innych imprez publicznych objętych celami 
działania Fundacji;
11. przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń 
finansowych;
12. wymianę doświadczeń zawodowych z organizacjami o pokrewnym 
profilu działalności;
13. finansowanie budowy i rozbudowy placówek, zakładania i 
prowadzenia placówek stacjonarnych, dziennego pobytu oraz punktów 
doradczych dla osób objętych celami działania Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W okresie sprawozdawczym Fundacja podjęła następujące działania na rzecz łącznie 109 osób objętych celami działania 
Fundacji, w szczególności:                                                                                                                                                  
- osób z doświadczeniem choroby onkologicznej                                                                                                                        
- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności                                                                                                      
- osób wspierających swoich bliskich w doświadczeniu choroby
Psychoedukacja i wsparcie doradcze                                                                                                                                  
W ramach działania zrealizowano 5 grup warsztatów psychoedukacyjnych cotygodniowych dla 39 osób z doświadczeniem 
choroby onkologicznej. Dla 6 osób wspierających swoich bliskich w doświadczeniu choroby zrealizowaliśmy warsztaty 
psychoonkologiczne (weekendowe). W każdym miesiącu (z wyjątkiem okresu wakacyjnego) odbywały się systematycznie po 
dwie otwarte grupy wsparcia dla osób chorujących na nowotwory. Inną formą wsparcia grupowego były Treningi mowy 
zastępczej (łącznie zrealizowaliśmy 4 grupy dla 20 osób), skierowane do osób po nowotworze krtani. Realizowane treningi 
Biofeedback służyły nauce relaksacji i lepszemu radzeniu sobie ze stresem (zrealizowaliśmy 30 godzin treningu dla 7 osób). 
Zrealizowaliśmy ponadto 6 spotkań Warsztatów z dietetyki i gotowania. Indywidualną formą wsparcia były porady 
psychologiczne, dietetyczne, kosmetologiczne. Ratownik medyczny poprowadził Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. 
Realizacja powyższych działań miała na celu pomóc odbiorcom Fundacji w lepszym radzeniu sobie z sytuacją kryzysową (jaką 
jest fakt choroby), wyposażyć ich w odpowiednią i potrzebną wiedzę i nauczyć umiejętności potrzebnych do łagodzenia 
fizycznych i psychologicznych skutków choroby i przyjmowanego leczenia. 
Aktywizacja ruchowa                                                                                                                                                         
Poprzez aktywizację ruchową zachęcaliśmy odbiorców Fundacji do czynnego odpoczynku, a przez to do poprawy ich sprawności 
i kondycji fizycznej. Fizjoterapeuta prowadził w Lasku Bielańskim marsze Nordic Walking. Przez cały okres sprawozdawczy 
fizjoterapeuta prowadził rehabilitację, w szczególności dla kobiet po całkowitej lub częściowej mastektomii.                                      
                                                 Aktywizacja krajoznawcza i poznawcza                                                                                                                  
                  
W ramach aktywizacji krajoznawczej i poznawczej zrealizowaliśmy dla łącznie 47 uczestników  jednodniową wycieczkę 
autokarową do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Puszczy Kozłowieckiej . Ponadto stale funkcjonowała w siedzibie Fundacji 
samoobsługowa biblioteka, dzięki której zachęcaliśmy odbiorców Fundacji do czytelnictwa- cennej formy spędzania wolnego 
czasu. Dzięki tym działaniom odbiorcy zyskali korzyści krajoznawcze, turystyczne i poznawcze.                                                               
                                                                                              Aktywizacja artystyczna i kulturalna                                                                          
                                       
Spotkania ze sztuką służyły uczestnikom do rozwoju nowych umiejętności, zyskania korzyści arte-terapeutycznych i 
wzmocnienia motywacji do aktywności. Zajęcia miały formę wykładów z dziedziny historii sztuki, malarstwa, rzeźby, 
architektury, architektury wnętrz.                                                                                                              Integracja podopiecznych 
Fundacji             
W ramach integracji podopiecznych Fundacji, zorganizowaliśmy spotkanie przedświąteczne. Dodatkowo, dzięki wsparciu 
Burmistrza Dzielnicy Bielany obdarowaliśmy ponad 40 uczestników świątecznymi paczkami żywnościowymi.                                     
                                                                      
 Wolontariat                                                                                                                                                                                
W realizację swoich działań Fundacja zaangażowała wolontariuszy. Wspierali naszą organizację w poniższych działaniach:             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                              - pomoc w organizacji spotkań przedswiątecznych                                                                                                
                         
- udział w akcji informacyjnej                                                                                                                                                                          - 
udział w pracach biurowych, transportowych, porządkowych                                                                                          
- opieka nad fundacyjną biblioteką                                                                                                                                
Powyżej realizowane działania i formy wsparcia miały na celu pomoc osobom chorym i ich bliskim w lepszym radzeniu sobie  z 
sytuacją choroby i w poprawie jakości ich życia.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

109

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Organizowanie i wspieranie programów 
psychoedukacyjnych, różnych form 
poradnictwa, rehabilitacji oraz działań 
samopomocowych adresowanych do osób 
objętych celami działania Fundacji. Zrealizowano 
następujące działania (formy wsparcia) dla osób 
chorych na nowotwory i osób wspierających: 
184 godziny warsztatów psychoedukacyjnych 
cotygodniowych dla osób chorych, 24 godziny 
warsztatów psychoedukacyjnych dla osób 
wspierających, 40 godzin grup wsparcia dla osób 
chorych, 30 godzin Treningu Biofeedback, 54 
godziny Treningu mowy zastępczej, 117 godzin 
wsparcia indywidualnego (psychologicznego, 
dietetycznego, kosmetologa), 162 godziny 
rehabilitacji w formie masażu, 18 godzin 
warsztatów z dietetyki i gotowania, 27 godzin 
marszów Nordic Walking, 4,5 godziny Szkoleń z 
udzielania pierwszej pomocy, 1 jednodniową 
wycieczkę, 16 godzin Spotkań ze sztuką.

85.60.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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9 456,65 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 99 963,23 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) 114 859,88 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 114 859,88 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 440,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

99 963,23 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 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2 293,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 117 423,91 zł 0,00 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

117 153,66 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

252,61 zł

17,64 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

5 440,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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

6 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-10 7



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 78 874,00 zł

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

78 874,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

2 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

1 osób

1 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 78 874,00 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 78 874,00 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

0,00 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)

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

1 Akademia Walki z Rakiem – 
wsparcie i rehabilitacja osób 
chorych na nowotwory

Głównym celem realizowanego 
zadania w okresie od 
01.01.2021 do 31.12.2021 było 
udzielenie wsparcia łącznie 98 
osobom chorym onkologicznie. 
Zadanie przyczyniło się do
osiągnięcia przez nich 
rezultatów: 
- lepszego radzenia sobie z 
trudnymi emocjami
- nabywania i ćwiczenia 
umiejętności odreagowania 
stresu, dobrej komunikacji, 
asertywności
- lepszego radzenia sobie na co 
dzień z sytuacją kryzysową
- poszerzania wiedzy na temat 
prawidłowego odżywiania
- zyskania pomocy w 
indywidualnych problemach

Miasto Stołeczne Warszawa 55 895,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

2 Kurs na aktywność i zdrowie Głównym celem planowanego 
zadania było udzielenie 
odpowiedniego wsparcia 68 
osobom starszym - chorym
onkologicznie i osobom 
wspierającym swoich bliskich w 
doświadczeniu choroby. 
Udzielone wsparcie miało za 
zadanie wspomóc osoby chore 
onkologicznie i ich bliskich w 
lepszym funkcjonowaniu i 
radzeniu sobie w sytuacji 
choroby oraz poprawić jakość 
ich życia w sferze psychicznej, 
fizycznej, rodzinnej i społecznej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

29 068,61 zł

3 Azymut na aktywność i 
zdrowie

Głównym celem planowanego 
zadania było udzielenie 
odpowiedniego wsparcia 44 
osobom – chorym 
onkologicznie i osobom 
wspierającym swoich bliskich w 
doświadczeniu choroby. Dzięki 
realizacji zadania przekazano 
uczestnikom wiedzę potrzebną 
do lepszego zrozumienia 
sytuacji choroby, lepszego 
poradzenia sobie w sytuacji 
kryzysowej i lepszego 
funkcjonowania z 
doświadczeniem choroby.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 15 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Monika Zaremba Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-10
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