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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. STANIEWICKA Nr domu 14 Nr lokalu 101

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-310 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-614-02-99

Nr faksu E-mail 
info@czerwonenoski.pl

Strona www www.czerwonenoski.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14624914300000 6. Numer KRS 0000428469

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

Marcin Dudek Prezes 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

Monica Culen Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Joanna Głowacka Członek Rady Fundacji TAK

CZERWONE NOSKI KLOWN W SZPITALU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Kojenie cierpienia osób chorych fizycznie i psychicznie oraz cierpiących 
na inne zaburzenia psychiczne przy wykorzystaniu humoru i radości życia.
2. Wspieranie procesu powrotu do zdrowia poprzez humor jako środek 
terapeutyczny.
3. Pomoc terapeutyczna oraz towarzyszenie w terapii osobom chorym i 
cierpiącym przy pomocy śmiechu i humoru.
4. Wspieranie akceptacji terapii przez osoby chore i cierpiące poprzez 
śmiech i humor.
5. Pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych i stresowych 
przy pomocy humoru i radości życia.
6. Informowanie dzieci, dorosłych, starszych i niepełnosprawnych o 
uzdrawiającej sile
humoru i pozytywnego, pogodnego nastawienia do życia, przede 
wszystkim w chorobie w kryzysie i w innych trudnych sytuacjach 
życiowych.
7. Wspieranie fantazji, kreatywności, uzdolnień, kształcenia, komunikacji i 
radości życia osób chorych i osób w trudnych sytuacjach.
8. Rozpowszechnianie wiedzy o pozytywnym oddziaływaniu humoru na 
ludzi w sytuacjach kryzysowych i trudnych.
9. Tworzenie programów opieki ,,Klown w szpitalu" w instytucjach 
medycznych i socjalnych w kraju i za granicą.
10. Wspieranie działań fundacji ROTE NASEN Clowndoctors International.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Wykorzystanie przedstawień artystycznych i rozrywkowych w opiece 
nad osobami chorymi i cierpiącymi jako środka terapeutycznego w 
procesie powrotu do zdrowia, w szczególności poprzez zastosowanie 
terapii śmiechem;
2. Opieka, w szczególności animowanie i motywowanie, nad osobami 
chorymi i cierpiącymi w klinikach, szpitalach, domach spokojnej starości, 
zakładach opieki, internatach, rodzinnych domach dziecka, przedszkolach, 
szkołach i innych podobnych instytucjach publicznych i prywatnych w 
charakterze wsparcia psychologicznego i towarzyszenia w terapii;
3. Projektowanie, planowanie, organizacja i realizacja aktywności 
specyficznych dla fundacji w klinikach, szpitalach, domach spokojnej 
starości, zakładach opieki, internatach, rodzinnych domach dziecka, 
przedszkolach, szkołach i innych podobnych publicznych i prywatnych 
instytucjach oraz miejscach, przy pomocy specjalnie w tym celu 
wyszkolonych artystów, w szczególności klaunów, na rzecz osób chorych i 
cierpiących;
4. Prowadzenie zapisu terapeutycznych rezultatów aktywności 
określonych w punktach od 1 do 3 w zakresie pozytywnego oddziaływania 
psychologicznego zastosowanych działań, leczenia i ogólnego dobrego 
samopoczucia pacjentów we współpracy z lekarzami prowadzącymi 
leczenie;
5. Projektowanie, planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć 
edukacyjnych dla osób czynnych w zakresie opieki nad osobami chorymi i 
cierpiącymi oraz osób, które współpracują z osobami sprawującymi 
opiekę, w szczególności dla specjalnie szkolonych artystów;
6. Wydawanie i dystrybucja własnego periodyku fundacji i innych 
publikacji, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej, w 
szczególności dotyczących doświadczeń i rezultatów aktywności Fundacji 
oraz prac naukowych o pozytywnym wpływie specjalnie szkolonych 
klaunów na proces powrotu do zdrowia; 
7. Badanie, rozwój i sporządzanie modeli opieki dla chorych i cierpiących 
w drodze stałej koordynacji badań, teorii i praktyki;
8. Projektowanie, planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć 
informacyjnych, ,,Special Events", wystaw, wykładów, spotkań, 
konferencji prasowych i doniesień prasowych;
9. Międzynarodowe wsparcie, wymianę doświadczeń, przedsięwzięcia 
informacyjne oraz współpraca, a także wspólne szkolenia z innymi 
organizacjami o takich samych lub podobnych celach w kraju i za granicą;
10. Współpraca z fundacją RED NOSES Clowndoctors International oraz jej 
organizacjami partnerskimi.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Regularne wizyty w szpitalach
W 2016 fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu kontynuowała regularną współpracę z 
następującymi szpitalami: 
a) Warszawa 
- Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka - liczba wizyt: 74
- Klinika Budzik - liczba wizyt: 54  
b) Kraków 
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Ludwika - liczba wizyt: 50 
c) Wrocław 
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego - liczba wizyt: 46
d) Poznań
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - liczba wizyt: 48

Ponadto Czerwone Noski rozpoczęły wizyty w nowych placówkach. Były to:
a) Kraków
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy - liczba wizyt: 32
b) Wrocław
- Klinika Przylądek Nadziei - liczba wizyt: 10
c) Łódź
- Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - liczba wizyt: 7

Głównym celem prowadzonych przez Fundację działań jest wspieranie procesu powrotu do zdrowia 
dzieci oraz kojenie ich cierpienia poprzez humor jako środek terapeutyczny. W 2016 r. aktorzy - klowni 
odwiedzili ponad 10 000 małych pacjentów w powyższych placówkach. 

Wizyty okazjonalne i wydarzenia specjalne

W 2016 roku klowni z Czerwonymi Noskami odwiedzili również szpitale i odziały pediatryczne w:
- Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
- Hospicjum Domowym we Wrocławiu

Klowni z Czerwonymi Noskami brali też udział w wydarzeniach specjalnych, takich jak Wrocławski 
Festiwal Teatrów dla Dzieci czy  140 urodziny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św.Ludwika 
w Krakowie.

Rekrutacja i szkolenie klownów

Czerwone Noski starają się docierać ze swoimi działaniami do coraz większej liczby chorych dzieci 
w szpitalach. Dlatego w 2016 przeszkoliliśmy nową grupę 12 klownów, którzy na przełomie sierpnia 
i września dołączyli do działającego już zespołu artystów. Powiększenie liczby klownów umożliwiło 
zauważalnie zwiększyć liczbę regularnych wizyt szpitalnych Nosków. 

Fundacja przykłada niezwykłą wagę do stałego podnoszenia jakości pracy artystycznej klownów oraz do 
ich przygotowania do pracy w środowisku szpitalnym. Wszyscy klowni fundacji biorą udział w 
szkoleniach organizowanych m.in. przez Międzynarodową Szkołę Humoru, prowadzoną w Wiedniu pod 
auspicjami Red Noses International. W 2016 Międzynarodowe Szkoła Humoru odwiedziła też Polskę – 
szkolenie dla 16 klownów przeprowadził w Warszawie od 12 do 15 września Sergi Estebanell, hiszpański 
aktor i klown, przedstawiciel tzw. teatru fizycznego.

Przykładowe szkolenia, w których brali udział klowni:

"Status klowna", prowadzący: Martin Kotal 
"Klown i Rutyny komediowe", prowadzący: Aitor Basauri Barruetabeña
"Klown – akrobata duszy", prowadzący: Jan Dillen
"Slapstick dla zaawansowanych", prowadzący: Jos Houben

Referencje

„Jesteście wspaniali! Razem z córką, która miała przyjemność poznać Doktora Pomidora i Siostrę Pastę, 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Rodzice chorych dzieci
Personel medyczny szpitali

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki za dalszą działalność ”. - Anna Uszacka, mama Zosi
 
„Kochane Czerwone Noski , czekamy na Was co czwartek z utęsknieniem! Dziękujemy za śmiech przy 
którym ręce i nogi naszych małych pacjentów coraz wyżej się podnoszą. Dajecie nam najlepszą terapię 
przy której ćwiczy całe ciało – śmiechoterapię! Dla dzieci i terapeutów! Dziękujemy ”. - Iwona 
Chorążewska, fizjoterapeutka
 
„Dla takiej rodziny, gdzie ojciec pracuje, mama zajmuje się dzieckiem chorym, a pozostałe dzieci są 
trochę na uboczu, takie wspólne przeżycie występu to bardzo wielkie ważne wydarzenie. Dziękujemy 
Wam za to, że wnosicie tyle radości, wytchnienia od codzienności oraz rutyny ”. - Janusz 
Romańczukiewicz, Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci ”

„Dzieci i ich codzienne, szczere i ciepłe uśmiechy są najlepszym darem, który możemy dostać od życia. 
W tych najcięższych chwilach to Wy potraficie przywrócić dzieciakom powód do śmiechu 
i ochotę na zabawę”. - Joanna Aleksandruk, mama
 
„Spotykamy was na onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka i w Przylądku Nadziei. Za każdym razem 
Maks z niecierpliwością was wyczekuje, cieszy się, że znowu pokażecie mu jakiś numer, zajęty zabawą 
zapomina o wszystkim i wyobraża sobie że jest superbohaterem, który walczy z tajnymi mocami. Dzięki 
ludziom tacy jak Wy, mamy dużo pozytywnego nastawienia, a w czasie 3-tygodniowego pobytu w 
szpitalu zawsze staramy się jak najczęściej bawić ”. - Maria Michalczyk, mama

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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. 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)

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

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 Wykorzystanie 
przedstawień 
artystycznych i 
rozrywkowych w opiece 
nad osobami chorymi 
i cierpiącymi jako środka 
terapeutycznego w 
procesie powrotu do 
zdrowia, w szczególności 
poprzez zastosowanie 
terapii śmiechem. Terapia 
śmiechem ma charakter 
indywidualny 
i regularny, prowadzona 
jest jako mini-formy 
teatralne, które łączą ze 
sobą elementy ustalonych 
schematów aktorskich i 
improwizacji. Terapia 
adresowana jest przede 
wszystkim do dzieci – 
pacjentów szpitali i 
oddziałów pediatrycznych 
oraz do ich rodziców i 
personelu medycznego, 
jest realizowana przez 
specjalnie w tym celu 
wyszkolonych artystów - 
klownów.

90.01.Z
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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) 1 214 475,03 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 214 473,71 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 1,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 439,97 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 201 456,21 zł

0,00 zł

96 441,37 zł

1 105 014,84 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,32 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)

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 10 577,52 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 577,53 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 439,97 zł
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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 265 396,02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 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: 1 008 801,79 zł 10 577,52 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

949 077,69 zł 10 577,52 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

9 271,07 zł

50 440,09 zł

12,94 zł 0,00 zł

1 Regularne wizyty klownów u pacjentów oddziałów pediatrycznych i onkologicznych szpitali w 
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu

10 577,52 zł

1 Działania statutowe fundacji (patrz pkt 3.3) 10 577,52 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 1 169,50 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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)

4,0 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)

3,0 etatów

26,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 342 130,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

203 600,00 zł

203 600,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 138 530,00 zł

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

342 130,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 342 130,00 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

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)

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
(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

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)

28 466,67 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 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)

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 (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

7 600,00 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 (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

Marcin Dudek / 19.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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