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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica PIĘKNA Nr domu 28/34 Nr lokalu 53

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-547 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail info@pkopo.pl Strona www www.pkopo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14194376100000 6. Numer KRS 0000333981

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

Jacek Gugulski Prezes Zarządu TAK

Krystyna Wechmann Wiceprezes Zarządu TAK

Szymon Chrostowski Wiceprezes 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

Krzysztof Żbikowski Przewodniczący Rady TAK

Paweł Moszumański Wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

Ryszard Lisek Członek Rady TAK

Piotr Fonrobert Członek Rady TAK

Romana Nawara Członek Rady TAK

FUNDACJA POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów 
onkologicznych lub hematologicznych; 
b) kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej;
c) reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami 
publicznymi;
d) ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych lub hematologicznych oraz 
ich rehabilitacja;
e) wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu 
wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych i hematologicznych na 
poziomie krajowym i europejskim;
f) działalność oświatowa w zakresie chorób onkologicznych i 
hematologicznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. współpracę w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów 
mających na celu poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów chorych na 
nowotwory;
2. przedstawianie stanowiska i potrzeb pacjentów chorych na nowotwory 
przed instytucjami  publicznymi;
3. umożliwianie organizacjom pacjentów chorych na nowotwory wymianę 
informacji i poglądów w dziedzinie polityki zdrowotnej;
4. wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu 
wzmocnienia znaczenia organizacji pacjentów chorych na nowotwory w 
Polsce i w Europie;
5. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych 
pochodzących od instytucji osób prywatnych z kraju i zagranicy;
6. monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod 
leczenia chorób onkologicznych;
7. współpracę z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie 
Rzeczypospolitej i za granicą;
8. działalność edukacyjną i wydawniczą, w szczególności poprzez 
organizowanie szkoleń, spotkań oraz imprez;
9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii 
Europejskiej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w 
celach działania Fundacji;
10. podejmowanie działań na rzecz pacjentów onkologicznych lub 
hematologicznych;
11. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Priorytetami, na których skupiły się działania Fundacji w roku 2013 była przede wszystkim realizacja 
najważniejszych celów statutowych jakimi jest współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych i 
hematologicznych, wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk oraz reprezentacja organizacji 
członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi. Do Koalicji w 2013 roku na zasadach deklaracji 
współpracy przystąpiło 5 nowych organizacji pacjenckich. Stałym elementem rocznego kalendarza 
wydarzeń stał się udział przedstawicieli Zarządu Koalicji w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia 
oraz spotkania z przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

a) Kampania społeczna Rak. To się leczy! – patron i organizator
Koalicja przystąpiła do kampanii Rak. To się leczy! I została odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad 
projektem. Celem kampanii jest walka ze społecznymi stereotypami na temat chorób nowotworowych 
oraz zachęcenie Polaków do badań profilaktycznych. To kampania, która poprzez wskazywanie 
sposobów wczesnej diagnostyki i innowacyjnych metod leczenia, obalanie mitów i przesądów 
związanych z nowotworami oraz pokazywanie pozytywnych przykładów ma przekonać Polaków, że rak 
w porę wykryty jest uleczalny. Nadzór merytoryczny na kampanią sprawują: Polska Koalicja Pacjentów 
Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich. Dzięki 
współpracy tych środowisk powstała platforma www.rak.tosieleczy.pl, która gromadzić będzie 
informacje przydatne każdemu, kto poszukuje wiedzy o dostępnych badaniach profilaktycznych, 
ośrodkach medycznych, metodach leczenia, wskazówkach. Organizatorzy kampanii pragną również 
przełamać lęk przed nowotworem i zmienić język opisujący go. Dlatego zaprosili do współpracy znanych 
i lubianych aktorów z różnych pokoleń, aby zachęcali Polaków do badań: Jerzego Stuhra, Cezarego 
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Pazurę, Stanisława Mikulskiego i Jarosława Boberka. W przygotowanych na rzecz kampanii spotach 
przemówią do nas lekkim językiem znanym z polskich filmów, mówiąc o sprawach nielekkich. W 
kampanię zaangażowało się również wielu specjalistów oraz firm, które we własnym zakresie 
prowadziły dotąd batalię o podniesienie poziomu wiedzy Polaków na temat raka i korzystania              z 
dostępnych na rynku badań diagnostycznych oraz metod leczenia, a także finansowania kosztów terapii 
i rehabilitacji. 16 czerwca 2014 r. odbył się wielki koncert charytatywny Katie Melua w Warszawie. W 
ramach akcji odbyły się bezpłatne konsultacje, eventy edukacyjne w galeriach handlowych, biegi 
charytatywne, powstała także aplikacja mobilna „PiersiBadacze”.

b) Kampania społeczna Pacjent Wykluczony – stworzenie i organizacja kampanii
Kampania społeczna „Pacjent wykluczony” służy pomocy pacjentom onkologicznym, którzy nie znajdują 
oparcia w systemie opieki zdrowotnej, czyli stają się wykluczeni przez system. Projekt organizowany był 
przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Patronat honorowy nad kampanią objęła Naczelna 
Rada Adwokacka oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Pacjent wykluczony to pacjent, który ma utrudniony 
dostęp do diagnozy. Zbyt długo oczekuje na leczenie. Kolejki wynikają z faktu, że w Polsce leczenie 
nowotworów nie jest traktowane jako procedura ratująca życie. Rak nie poczeka. Pacjent wykluczony 
to chory który nie otrzymuje na czas przynależnych uprawnień do leczenia oraz informacji na temat 
dalszego postępowania. Celem kampanii było zwrócenie uwagi społeczeństwa 
i administracji państwowej na problemy pacjentów onkologicznych, dostarczenie pacjentom rzetelnej 
informacji dotyczącej możliwości uzyskania szybkiego dostępu do leczenia oraz realna pomoc prawna. 
Pacjent onkologiczny ma pełne prawo do bezpłatnego leczenia w ramach publicznej służby zdrowia. 
Kampania oparta jest na synergii, połączeniu sił Liderów organizacji pacjenckich z całej Polski. W 
szesnastu województwach, w zależności od miejsca zamieszkania, osoba chora będzie miała możliwość 
kontaktu z Liderem lokalnej organizacji, który będzie koordynował kontakt pacjenta z kancelarią 
adwokacką. W ramach kampanii Pacjent wykluczony powołano Kapitułę Ekspertów w składzie:  prof. dr 
hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień - Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur - Kierownik 
Kliniki Chorób Wewnętrznych Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. n. 
med. Tadeusz Pieńkowski - Kierownik Kliniki Onkologii CMPK w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, 
prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki - Kierownik Katedry Hematologii Collegium Medium, 
ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oraz Wiesława Adamiec - Prezes 
Fundacji Carita - Żyć ze Szpiczakiem, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik - Fundacja Lege Pharmaciae, 
Kancelaria Baker McKenzie, adw. Roman Słomkowski, Szymon Chrostowski - Wiceprezes PKPO, Jacek 
Gugulski - przewodniczący kapituły, Wiceprezes PKPO. Kapituła czuwała nad merytoryczną realizacją 
projektu oraz przeznaczeniem środków zebranych podczas charytatywnego koncertu Katy Melua w 
czerwcu br. w ramach ogólnopolskiej kampanii Rak. To się leczy. Eksperci opiniują kierunki dalszego 
rozwoju kampanii. Na stronie kampanii www.pacjentwykluczony.pl można łatwo znaleźć informacje 
niezbędne w sprawnym poruszaniu się po mapie potrzeb pacjenta onkologicznego. 

c) II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych
II Forum Pacjentów Onkologicznych odbyło się w maju 2013 r. w Warszawie. Zgromadziło 
przedstawicieli wszystkich akty w niedziałających organizacji pacjentów dotkniętych chorobą 
nowotworową, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych 
komisji zdrowia i instytucji rządowych. II Forum stworzyło możliwość zaprezentowania stanowiska 
pacjentów wobec dyskutowanych problemów i opracowywanych projektów zmian  w polskiej 
onkologii, pozwoliło na sformułowanie postulatów interwencji w obszarach najbardziej dla pacjenta 
dolegliwych, było głosem za partnerskim udziałem organizacji pacjentów w procesach decyzyjnych, 
ważnych dla naszego życia i zdrowia. Merytorycznej dyskusji w czasie II FORUM towarzyszyła 
intensywna oprawa medialna: materiały prasowe, wywiady, spotkania z dziennikarzami. W Forum 
wzięło udział ponad 100 uczestników: przedstawicieli organizacji pacjenckich z całej Polski, eksperci 
medyczni, prawnicy, ekonomiści oraz media.

d) Akademia Dobrych Praktyk

W 2013 roku odbyły się 2 edycje Akademii dobrych Praktyk – letnia i zimowa. Tematem przewodnim 
Letniej Akademii (3-6 lipca 2013 r., Sieraków) była muzykoterapia. Temat warsztatów: „Zdrowienie 
przez muzykę. Muzyka jako wsparcie osób chorych na nowotwory”. Warsztaty zawierały zajęcia 
indywidualne i grupowe z terapii muzykoterapią prowadzone prze specjalistkę w tej dziedzinie dr 
Elżbietę Galińską muzykologa, muzykoterapeutę, psychologa muzyki, psychoterapeutę z wieloletnim 
doświadczeniem. Podczas warsztatów zaprezentowano techniki muzykoterapii percepcyjnej tzw. 
Techniki kierowanej wyobraźni oraz techniki relaksacyjne, a także techniki z użyciem instrumentów
muzycznych (ekspresja siebie, interakcje muzyczne, psychodrama muzyczna, techniki głosowe „voice 
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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

therapy”). Uczestnicy poznali też metodę „portretu muzycznego”, która diagnozuje i harmonizuje 
strukturę “ja” pacjenta, pozwala zrozumieć jak struktura ta uformowała się i jakie ma ona 
konsekwencje dla nieprawidłowego funkcjonowania pacjenta oraz pozwala zrozumieć mechanizmy 
osobowościowe danego zaburzenia i sposoby ich terapii. Jest ona metodą obejmującą bogactwo 
różnorodnych technik i stanowi formę terapii tożsamości. Na podstawie warsztatów został opracowany 
film edukacyjny, który został rozprowadzony nieodpłatnie na płytach DVD wśród organizacji pacjentów 
onkologicznych w całym kraju. Film prezentuje formę warsztatów muzykoterapii, wypowiedzi 
ekspertów - psychoterapeuty, muzykoterapeuty, kompozytorów, wypowiedzi pacjentów oraz 
fragmenty warsztatów. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Tematem przewodnim Zimowej Akademii Dobrych Praktyk (6-8 grudnia 2013 r., Sieraków) było 
zarządzanie sobą oraz poznanie swoich talentów.

e) Głos Pacjenta Onkologicznego

Głos Pacjenta Onkologicznego to bezpłatne pismo pacjentów onkologicznych wydawane przez 
Fundację. Jest ono dystrybuowane do klinik onkologicznych, organizacji pacjentów oraz online. Na 
łamach pisma  a pytania pacjentów odpowiadają specjaliści od lat zajmujący się problematyką 
onkologiczną. W 2013 roku wydaliśmy 4 numery Głosu, w tym 3 standardowe i jeden tematyczny. 
Wszystkie numery są dostępne na stronie internetowej Fundacji w zakładce Głos Pacjenta 
Onkologicznego.

f) Międzynarodowe Forum „Rak – zmieniające się perspektywy”.

W dniach 5-6 listopada w Warszawie odbyło się Forum „Rak – zmieniające się perspektywy” (Cancer – 
the changing landscape). Dwudniowe Forum było okazją do wymiany poglądów i stanowisk różnych 
środowisk zaangażowanych w ochronę zdrowia oraz pogłębionego zrozumienia zmian zachodzących w 
opiece onkologicznej. Forum służyło także wypracowaniu wspólnego stanowiska i kierunku 
priorytetowych zmian systemowych. Polscy i zagraniczni eksperci przedstawili najważniejsze problemy i 
wyzwania opieki nad chorymi na nowotwory oraz przykłady udanych zmian systemowych i kampanii 
społecznych w różnych krajach europejskich. Pierwszy dzień Forum był poświęcony aspektom 
klinicznym, drugi systemowym i roli organizacji pacjenckich w onkologii. Udział w Forum wzięli m.in.: 
prof. Luigi Riccardiello, Uniwersytet Boloński, dr Joseph Maria Borras, Departament Zdrowia, Katalonia, 
Prof. C. v. d. Velde, Przewodniczący ECCO, Prof. Eric Van Cutsem, Uniwersytet Leuven, Brigitte Grube, 
Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, prof. Jacek Jassem, Prezes 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, 
Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, przedstawiciele organizacji pacjenckich z kraju. Forum było 
przedsięwzięciem organizowanym wspólnie z Europacolon.

g) Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii.

W październiku 2013 r. Fundacja poparła i przyłączyła się do działań Obywatelskiego Porozumienia na 
rzecz Onkologii. Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii zostało powołane w sierpniu zeszłego 
roku przez Fundację Wygrajmy Zdrowie we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej, w odpowiedzi na: gwałtowny wzrost zachorowań na nowotwory; wciąż pogarszającą się 
sytuację polskich pacjentów onkologicznych; pilną konieczność włączenia organizacji pacjenckich do 
procesów nadających kształt polityce zdrowotnej państwa oraz zmniejszenia kosztów społecznych, 
związanych z chorobami nowotworowymi. Celem projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz 
Onkologii jest społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN), analiza tego systemu oraz opracowanie na 
jej podstawie, Strategii dla Onkologii z perspektywy pacjenta onkologicznego, której elementem będzie 
NPZChN na lata 2016-2025.

Druk: MPiPS 4



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

50000

150

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

wydanie materiałów 
edukacyjnych i 
czasopisma 
tematycznego

58.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

szkolenia i edukacja 
przedstawicieli 
organizacji pacjenckich 
oraz pacjentów i ich 
bliskich

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

organizacja kampanii 
społecznych na temat 
profilaktyki i leczenia 
nowotworów

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

wsparcie pacjentów i 
ich bliskich: 
merytoryczne, prawne, 
psychologiczne.

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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 wyników/zysków i strat) 383,032.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 374,480.11 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,548.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4.22 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

47,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 318,820.72 zł

0.00 zł

18,907.89 zł

299,912.83 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,207.89 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 47,000.00 zł
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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 188,996.18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 61.50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,053.89 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 379,681.40 zł 2,053.89 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

185,483.93 zł 2,053.89 zł

8,487.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

265.54 zł

183,492.13 zł

1,952.80 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Na Stowarzyszenie POL-ILKO 526.41 zł

2 Na Stowarzyszenie Sowie Oczy 320.67 zł

3 Na Stowarzyszenie PBS 1,206.81 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

9,177.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 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 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

25.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

15.00 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

10.00 osób

5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 86,832.38 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

15,057.38 zł

15,057.38 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71,775.00 zł

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

71,775.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 71,775.00 zł

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

0.00 zł

2.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

1.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

0.00 osób
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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)

6,500.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

7,831.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

2,500.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenie członkom Zarządu jest wypłacane na 
podstawie Uchwały Rady. Nie wszyscy członkowie Zarządu 
pobierają wynagrodzenie. Fundacja zatrudnia pracowników 
na umowy cywilno-prawne przy realizacji projektów.

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

4,305.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krystyna Wechmann, Szymon 
Chrostowski 30.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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