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• 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 2020-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SIEDLCE

Powiat SIEDLECKI

Ulica BRZESKA Nr domu 134 Nr lokalu 

Miejscowość SIEDLCE Kod pocztowy 08-110 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 25 644 14 64

Nr faksu E-mail 
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.p
l

Strona www www.fundacjalenygrochowskiej.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-04-22

2019-07-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14721747000000 6. Numer KRS 0000506586

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

Lena Grochowska Prezes TAK

Władysław Grochowski Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Wielgus Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lucyna Mazur Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodzinom i osobom 
szczególnie doświadczonym przez los, którzy sami nie są w stanie 
zapewnić sobie mieszkania : repatriantom, niepełnosprawnym, 
wychowankom domów dziecka, ubogim;
- pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność charytatywna;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 
młodzieży, działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
- działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego i tradycji;
- działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- działalność na rzecz promocji i organizacja wolontariatu;
- działalność na rzecz ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, 
promowania postaw pro ekologicznych;
- działalność na rzecz rozrywki i sportu;
- działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów 
na rzecz osób niepełnosprawnych;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
- budowę lokali mieszkalnych, socjalnych i komunalnych oraz zarządzanie 
nimi;
- nabywanie lokali w formie darowizny;
- zakup lokali;
- prowadzenie przedsięwzięć związanych z tworzeniem miejsc pracy, 
szczególnie na obszarach wiejskich i o wysokim wskaźniku bezrobocia;
Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób prawnych, osób fizycznych i instytucji, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji, może również współpracować, zawierać 
porozumienia i umowy z innymi fundacjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

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

0

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Szkolenie ceramiczne osób niepełnosprawnych : W siedzibie Fundacji została zorganizowana wystawa prac ceramicznych, 
wykonanych przez uczestników szkolenia, które miało na celu przygotować osoby niepełnosprawne intelektualnie, do pracy w 
powstającym u nas Zakładzie Rękodzieła Artystycznego.
Przez ostatnich kilka tygodni 10 osób poznawało tajniki pracy z gliną, sposoby jej formowania i zdobienia.
2. Przekazanie mieszkania treningowego: Fundacja Leny Grochowskiej użyczyła mieszkania na potrzeby Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.
Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. W mieszkaniu tym podopieczni SOSW w Siedlcach będą 
uczyli się "normalnego" życia i prowadzenia gospodarstwa domowego.
3. Zatrudnienie niepełnosprawnych : 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie rozpoczęło pracę w Warsztacie 
Rękodzieła Artystycznego "toMy" działającego w ramach Fundacji Leny Grochowskiej w Siedlcach. W pracowni ceramicznej i 
krawieckiej wytwarzają niepowtarzalne rękodzieło. Dla większości z zatrudnionych jest to pierwsza praca w życiu mimo, że mają 
po 30-40-50 lat.
4. Sprowadzenie kolejnej rodziny : Siedmioro rodzeństwa polskiego pochodzenia, którzy dotychczas mieszkali na Ukrainie, 
przeprowadziło się do Łochowa.
Sprowadzenie rodziny to duże logistyczne i organizacyjne wyzwanie, ale dzięki współpracy Fundacji Leny Grochowskiej, Grupy 
ARCHE, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wicemarszałek Senatu Pani Marii Koc, Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz Pana 
Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego wszystko się udało.
5. Szkolenie ze scrapbookingu : W dniach 19-23 sierpnia w siedzibie Fundacji Leny Grochowskiej w Siedlcach odbyło się 
szkolenie dla osób niepełnosprawnych z tworzenia kartek okolicznościowych.
W szkoleniu prowadzonym przez Panią Patrycję Bakierę uczestniczyło 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym.
Był to pierwszy etap szkolenia w ramach projektu "Zorganizowanie warsztatów rękodzieła artystycznego dla osób 
niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby", na którego realizację Fundacja Leny Grochowskiej 
uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pn. 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla 
osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby w obszarze Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

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

1

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

Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 
rodzinom i osobom szczególnie doświadczonym 
przez los, którzy sami nie są w stanie zapewnić 
sobie mieszkanie : repatriantom, 
niepełnosprawnym, wychowankom domów 
dziecka, ubogim. W 2019 roku udało się 
sprowadzić do Polski rodzeństwo polskiego 
pochodzenia , którzy dotychczas mieszkali na 
Ukrainie. Na przygotowanie mieszkania dla 
siedmioosobowej rodziny wydatkowano 51 
988,16 zł.
W 2019 roku udzielono również pomocy 
rzeczowej w postaci remontu i zakupu mebli do 
łazienki.

87.90.z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz edukacji, oświaty i 
wychowanie. 
W dniach 19-23 sierpnia w siedzibie Fundacji 
Leny Grochowskiej w Siedlcach odbyło się 
szkolenie dla osób niepełnosprawnych z 
tworzenia kartek okolicznościowych.
W szkoleniu prowadzonym przez Panią Patrycję 
Bakierę uczestniczyło 10 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym. Był to pierwszy etap szkolenia 
w ramach projektu "Zorganizowanie warsztatów 
rękodzieła artystycznego dla osób 
niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby", na którego realizację 
Fundacja Leny Grochowskiej uzyskała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
zadania publicznego pn. Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia oraz zespołów 
aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby w obszarze Działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

85.59.B 0,00 zł
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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

Pomoc w zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych rodzinom i osobom 
szczególnie doświadczonym przez los : 
repatriantom, osobom niepełnosprawnym, 
wychowankom domów dziecka, ubogim. W 
2019 roku Fundacja przygotowała 
mieszkanie tzw treningowe, w którym 
osoby niepełnosprawne uczą się jak 
prowadzić mieszkanie samodzielnie - 
gotować, sprzątać, robić zakupy, ponosić 
koszty np. energii elektrycznej, wody. W 
ramach tego projektu Fundacja 
współpracuje ze Stowarzyszeniem "Razem 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Siedlcach", które 
specjalizuje się w prowadzeniu takich 
mieszkań.

87.90.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi takimi jak : budynki 
mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, 
magazyny,włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-
spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe; wynajem domów, 
mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu 
miesięcznym lub rocznym. Fundacja zapewnia mieszkania dla repatriantów, wynajmuje 
również jeden budynek pod działalność hotelową.

2 23.41.z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych : produkcję ceramiki stołowej i 
pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego,
produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki. W 2019 roku Fundacja 
utworzyła Zakład Rękodzieła Artystycznego, w którym pracę znalazły osoby niepełnosprawne 
umiarkowanie. W zakładzie Rękodzieła wytwarzają oni ceramikę ozdobną i artystyczną, każdy 
produkt jest jedyny i niepowtarzalny. Wyroby ceramiczne sprzedawane są w hotelach, na 
targach i w sklepie internetowym.

3 13.92.z

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych : produkcję gotowych wyrobów tekstylnych 
(włączając dziane), takich jak:
koce, włączając pledy podróżne,
bielizna pościelowa, stołowa, toaletowa, kuchenna,
kołdry, narzuty pikowane, jaśki, pufy, poduszki, śpiwory itp; produkcję gotowych wyrobów 
wyposażeniowych, takich jak:
zasłony, baldachimy, rolety, narzuty inne niż pikowane, kapy,pokrowce na meble lub maszyny 
i urządzenia itp., ścierki do kurzu, zmywaki i podobne artykuły, ratunkowe wyroby tekstylne. 
W Zakładzie rękodzieła Artystycznego pracują osoby niepełnosprawne oraz zagrożone 
długotrwałym bezrobociem. Ich wyroby sprzedawane są w hotelach, na targach, w sklepie 
internetowym.
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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) 1 712 876,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 78 292,27 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 944,69 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 270 601,43 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 362 038,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 334 848,99 zł

2.4. Z innych źródeł 138 504,95 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 239 522,54 zł

w 
tym:

239 522,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

57 122,87 zł

5 180,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 944,69 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)

1 270 601,43 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 -57 190,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -24 695,79 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 1 621 553,18 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

135 482,46 zł 0,00 zł

26 640,48 zł 0,00 zł

1 340 274,47 zł

20,78 zł

90 956,03 zł

28 178,96 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

23 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)

9,00 etatów

25 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)

8 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)

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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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

8 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 317 310,60 zł

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

14 089,00 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 

303 221,60 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)  

550,89 zł

5 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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 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

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

275 266,40 zł

259 385,46 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

7 467,10 zł

- inne świadczenia 8 413,84 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 044,20 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 14 089,00 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)

W 2019 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie 
101 197,76 zł , z czego na rachunek bankowy wpłynęło 86 
953,35 zł , kwotę 14 244,41 zł PFRON wpłacił w 
następnym okresie sprawozdawczym.

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

5 200,00 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

Aneta Żochowska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-15
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