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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica KROWODERSKA Nr domu 24 Nr lokalu 3

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-142 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@pomocafryce.org Strona www www.pomocafryce.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-12-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12253995400000 6. Numer KRS 0000415325

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

Wojciech Zięba Prezes Zarządu Fundacji TAK

Justyna Kiliańczyk-Zięba Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dominika Zaleska Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Maria Kowal Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym działania Polskiej Fundacji Dla Afryki jest:
- finansowanie lub współfinansowanie budowy, rozbudowy i remontów 
szpitali i ośrodków zdrowia w najuboższych krajach afrykańskich oraz 
zakup na ich potrzeby wyposażenia, aparatury medycznej, odczynników, 
leków i środków transportu,
- pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów 
materialnych i niematerialnych najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
Afryki oraz organizowanie zbiórek i wysyłki darów rzeczowych,
- wspieranie rozwoju gospodarczego najuboższych regionów Afryki 
poprzez finansowanie lub współfinansowanie budowy, remontów i 
wyposażenia obiektów służących trwałemu usamodzielnieniu się 
najuboższych lokalnych społeczności afrykańskich pod względem 
ekonomicznym,
- wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania oraz działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, 
materialnej i społecznej mieszkańców Afryki,
- udzielanie stypendiów socjalnych i edukacyjnych mieszkańcom Afryki, 
wsparcie materialne nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia oraz 
tworzenie placówek pomocy dla osieroconych i opuszczonych dzieci,
- organizowanie wyjazdów pomocowych i misji medycznych do 
najuboższych regionów Afryki,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w 
Afryce oraz organizowanie akcji dożywiania mieszkańców Afryki na 
terenach dotkniętych klęską głodu,
- budowa studni, cystern, ujęć wody na potrzeby społeczności 
afrykańskich dotkniętych klęską suszy lub nie mających stałego dostępu do 
wody pitnej oraz wsparcie rozwoju ekologicznych źródeł energii na 
potrzeby społeczności lokalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Celem statutowym Polskiej Fundacji dla Afryki jest działalność w zakresie 
ochrony zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich życia.
Fundacja realizuje cele statutowe między innymi poprzez:
- współpracę oraz wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji 
krajowych i zagranicznych, prowadzących działalność mającą na celu 
ochronę zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawę ich życia,
- pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych i darów 
materialnych i niematerialnych potrzebującym,
- prowadzenie i wspieranie działań wspomagających rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój przedsiębiorczości,
- prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, nauki, 
edukacji, służby zdrowia. oświaty i wychowania,
- prowadzenie i wspieranie działań mających na celu poprawienie sytuacji 
życiowej, materialnej i społecznej mieszkańców Afryki,
- udzielanie stypendiów socjalnych i edukacyjnych dla mieszkańców 
Afryki,
- tworzenie placówek pomocy,
- organizowanie wyjazdów pomocowych,
- organizowanie kampanii informacyjnych dot. wolontariatu oraz 
problemów kontynentu afrykańskiego,
- organizowanie imprez informacyjnych edukacyjnych i kulturalnych 
związanych z tematyką pomocy Afryce,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
prowadzonych w Afryce,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Polska Fundacja dla Afryki w roku obrotowym 2018 sprawnie realizowała cele statutowe.
Do najważniejszych działań w 2018 r. należy zaliczyć:
1.PROJEKT INTERWENCYJNY DOŻYWIANIA W GATARZE (BURUNDI) Przekazano 2.100,00 euro na interwencyjne dożywianie 
rodzin gminy Gatara wobec klęski suszy i głodu. Dla najbardziej potrzebujących zakupiono zarówno żywność bezpośrednio do 
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spożycia, jak i na zasiew.
2.RATOWANIE ŻYCIA NIEDOŻYWIONYCH DZIECI W MAMPIKONY (MADAGASKAR)
Przekazano na Madagaskar 60.000,00 euro na roczne dożywianie 700 głodujących dzieci. Dla niemowląt potrzebne było mleko 
w proszku. Starsze dzieci karmione są w stołówkach, w których otrzymują ciepłe wartościowe posiłki (ryż, mięso, ryby, warzywa). 
Ludzie w Mampikony są bardzo ubodzy. Dzieci głodują i umierają z głodu. Trudno o jedzenie, bo osiem miesięcy w roku panuje 
pora sucha, a potem wraz z porą deszczową nadchodzą powodzie. Niemożliwe jest uprawianie ziemi, tak by jedzenia było pod 
dostatkiem.
3.ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY DLA PRZYCHODNI ZDROWIA W MAMPIKONY (MADAGASKAR)
Przekazanie analizatora hematologicznego o wartości 4.320,00 zł to przedsięwzięcie kierowane do ubogiej ludności, której nie 
stać na płatną opiekę medyczną.
4.BUDOWA TRZECH STUDNI GŁĘBINOWYCH: W MORONDAVA, VOHIPENO I ANTSIRABE (MADAGASKAR).
Przekazano 16.300.00 euro na budowę trzech studni głębinowych na Madagaskarze. Studnie głębinowe jako jedyne są 
gwarantem dostępu do czystej wody, jako że sięgają do wody znajdującej się poniżej granicy zabrudzeń.
5.BUDOWA INTERNATU DLA UBOGIEJ MŁODZIEŻY W ANTANANARIVO (MADAGASKAR)
Nowy internat będzie służył ubogim studentom uczącym się na uniwersytetach w stolicy. Powstanie piętrowy budynek z 
dwuosobowymi pokojami, kuchnią, salą do nauki, składem na węgiel.
6.WYPOSAŻENIE SZKOŁY POŁOŻNICZO – PIELĘGNIARSKIEJ W ANTANANARIVO (MADAGASKAR)
Przekazano 22.521,79 euro na zakup wyposażenia nowych budynków szkoły o profilu położniczo-pielęgniarskim w stolicy 
Madagaskaru, Ankadifotsy-Antananarivo.
7.POMOC DLA LABOLATORIÓW MEDYCZNYCH W HELOCIE I BASSAR (TOGO)
Przekazano kwotę 10.060,00 zł na pomoc w instalacji i kontroli aparatów medycznych do dwóch laboratoriów w Togo: w 
Helocie i Bassar. Pacjenci ośrodków zdrowia to przeważnie ludzie biedni. Badania są niezbędną pomocą w zastosowaniu 
właściwego leczenia za możliwie niską cenę.
8.WYKOŃCZENIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KWAMATIAS (TANZANIA).
Przekazano 30.340,00 złotych na wykończenie budynku przedszkola w Tanzanii.Z tego publicznego przedszkola za skromną 
opłatą korzysta 40 dzieci w wieku 3-6 lat.
9.ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIÓW MEDYCZNYCH W HELOCIE, BASSAR I LOMEOGO (TOGO).
Przekazano roczny zapas odczynników medycznych do analizy krwi za kwotę 5 962,90zł dla trzech laboratoriów.
10.DOFINANSOWANIE EDUKACJI UBOGICH DZIECI W FIALOFA (MADAGASKAR)
Projekt miał na celu dofinansowanie czesnego dla 65 najuboższych uczniów, dożywianie 120 uczniów oraz renowację sprzętu 
szkolnego.
11.ROZBUDOWA I POWIĘKSZENIE FARMY DLA CENTRUM DZIECIĘCEGO W KITHATU (KENIA)
Przekazano 2.645,00 euro na zakup m. in. krowy, 100 sztuk kur niosek oraz paszy. Umożliwiło to usamodzielnienie żywnościowe 
Centrum Dziecięcego, które ma pod opieką 130 dzieci w różnym wieku.
12.ZAKUP SOLARÓW DLA CENTRUM DZIECIĘCEGO W KITHATU (KENIA)
Przekazano 3.588,00 euro na zakup i zamontowanie systemu solarowego dla Centrum Dziecięcego w Kithatu. 130 dzieci w 
Centrum jest otoczonych opieką medyczną, korzysta z edukacji i dożywiania.
13.BUDOWA SZKOŁY DLA PLEMIENIA DORZE, AMARA I BODO (ETIOPIA)
Przekazano 310.000,00 złotych na budowę szkoły podstawowej (cztery klasy), świetlicy, toalet (wraz z doprowadzeniem wody 
na teren szkoły) w południowej Etiopii – wioski Amara i Bodo.
14.ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY DLA PRZYCHODNI W MORONDAWIE (MADAGASKAR).
Dzięki przekazanemu analizatorowi do oznaczania parametrów morfologii krwi o wartości 4.000,00 zł zakres usług przychodni 
znacznie się zwiększy. Dziennie korzysta z niej około 30 osób.
15.BUDOWA TRZECIEGO BUDYNKU SZKOŁY W KIRUDDU (UGANDA)
Przekazano całą niezbędną kwotę 78.000,00 zł na budowę trzeciego budynku szkoły w Kiruddu w Ugandzie. Murowana szkoła 
zastąpiła drewnianą dwuizbową szopę.
16.SPRZĘT MEDYCZNY DLA SZPITALA W MOUTOURWA (KAMERUN)
Przekazano 10.000,00 zł na zakup skrzynki z wyposażeniem chirurgicznym na potrzeby szpitala.
17.BUDOWA PRZYCHODNI – CHATA MEDYKA W BEFASY (MADAGASKAR)
Przekazano 46.987,00 zł na budowę przychodni w Befasy na Madagaskarze. W miejscowości Befasy mieszka około 800 osób, a 
sąsiednie wioski mają kolejne kilkaset mieszkańców. Lokalna ludność rzadko może liczyć na pomoc medyczną. Najbliższy szpital 
jest oddalony o 50 km, jednak staje się niedostępny, kiedy od grudnia do maja w rzece Kabatomena przybiera woda. „Chata 
Medyka”. Będzie to niewielka, murowana przychodnia z dostępem do prądu i wody, w której stale będzie można uzyskać 
pomoc medyczną.
18.MOTOCYKL DLA GABINA Z LOME (TOGO)
Przekazano 867,00 euro na zakup niezbędnego środka transportu dla Gabina —niepełnosprawnego chłopaka z Lomé w Togo.
19.BUDOWA DOMU DLA DZIECI ULICY (300 DZIECI) W ANTANANARIVO (MADAGASKAR)
Przekazano 395.383,00 zł na budowę centrum dzieci ulicy w stolicy Madagaskaru, Antananarivo. Chłopakom żyjącym na ulicy w 
stolicy Madagaskaru brakuje miski jedzenia, ubrania, miejsca do spania. Ale przede wszystkim brakuje im zdolności do miłości, 
umiejętności zaufania komuś czy wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.
20.SFINANSOWANIE MISJI MEDYCZNEJ POLSKIEJ FUNDACJI DLA AFRYKI W ANTSIRABE (MADAGASKAR)
Misja medyczna naszej Fundacji w Antsirabe (20 października – 3 listopada 2018 r.) kosztowała 49.858,17 zł. W misji wzięło 
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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

udział 7 lekarzy specjalistów. Wykonali oni ponad 60 zabiegów chirurgicznych, udzielili ponad 470 konsultacji pediatrycznych z 
leczeniem, kilkanaście małych dzieci przyjęto na oddział. Sprzęt medyczny o wartości 17.000,00 zł,zakupiony przez Fundację, po 
zakończeniu misji został na miejscu.
21.POMOC DLA SZKOŁY W ESSIENGBOT (KAMERUN)
Przekazano 24.000,00 zł na rzecz szkoły katolickiej w Essiengbot w Kamerunie. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych 
sal lekcyjnych ( 4.000,00 euro) oraz zakup nowych baterii do istniejącej instalacji słonecznej ( 1.600,00 euro).
22.CIĘŻARÓWKA DLA CENTRUM DZIECI ULICY W ANTANANARIVO (MADAGASKAR)
Przekazano 9.300,00 euro na środek transportu dla uprzednio sfinansowanego przez naszą Fundację Centrum Dzieci Ulicy w 
stolicy Madagaskaru, Antananarivo. Powstające w najuboższej dzielnicy miasta Andavamamba centrum będzie schronieniem dla 
dzieci ulicy, ale także prężnie działającym ośrodkiem edukacyjnym. Wybrano model marki Hyundai typ HD72 o pojemności 4,5 
tony.
23.REMONT PRZEDSZKOLA W BERTOUA MOKOLO (KAMERUN)
Przekazano 8.600,00 zł na remont sal przedszkolnych i biura w Bertoua Mokolo w Kamerunie. Przedszkole funkcjonuje na 
peryferiach miasta, w najbiedniejszej części dzielnicy. Uczęszcza do niego ponad 100 dzieci z ubogich rodzin.
24.ZAKUP LEKÓW DLA PUNKTU SANITARNEGO W KPANGANZIPIO (TOGO)
Przekazano misji katolickiej w Awandjelo 3.000,00 zł na zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio. Pozwoli to 
zabezpieczyć funkcjonowanie punktu sanitarnego i chorym zapewni natychmiastową pomoc.
25.ZAKUP SOLARÓW DLA PRZYCHODNI W NDELELE (KAMERUN)
Przekazano 2.000,00 euro na ponowne uruchomienie solarów w przychodni w Ndelele. Siostry pasjonistki przyjmują tam 
pacjentów z obszaru 100 km i leczą chorych głównie z gruźlicą, AIDS, malarią, pasożytami. Prowadzą laboratorium 
diagnostyczne w zakresie tych chorób, a także położnictwo. Jednym z poważniejszych problemów, z którymi boryka się 
przychodnia, jest brak prądu elektrycznego w Ndelele i okolicy.
26.EDUKACJA I UTRZYMANIE DZIECI W MAMPIKONY (MADAGASKAR)
Przekazano 26.300,00 euro na edukację i utrzymanie biednych, osieroconych dzieci w rejonie Mampikony na Madagaskarze. 
Dzieci znalazły pomoc dzięki prowadzonej przez polskich duchownych misji i działających przy niej stołówce, szkole i przychodni.
27.BUDOWA SZPITALA W ANTSIRABE (MADAGASKAR)
Nowy budynek szpitala będzie solidną trzykondygnacyjną budowlą. Będzie miał 40 pomieszczeń, w których zmieści się ponad 
100 łóżek. Będzie bezcenną pomocą dla tysięcy potrzebujących. Na budowę szpitala przekazaliśmy całą potrzebną kwotę 
225.000,00 euro.
28.BUDOWA DWÓCH WIOSEK DLA TRĘDOWATYCH NA MADAGASKARZE
Przekazano na Madagaskar 45.600,00 euro na budowę dwóch wiosek dla osób chorych na trąd. Projekt budowy zakłada zakup 
ziemi w Mampikony i budowę dziesięciu skromnych murowanych domków. Druga wioska znajdować się będzie 80 km dalej, w 
miejscowości Port-Berge.
29.DOFINANSOWANE KONFERENCJI STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU „W KITLU POWOŁANIA”.
Przekazano 2.000,00 zł na organizację konferencji edukacyjnej dla studentów zawodów medycznych (wydział lekarski, lekarsko-
dentystyczny, ratownictwo, pielęgniarstwo itd.),w której wystąpiły osoby z doświadczeniem pracy w Afryce. Prelegenci dzielili 
się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami i wiedzą uzyskanymi w pracy w tamtejszych szpitalach (m. in. na temat 
profilaktyki i leczenia chorób tropikalnych).
30.PROJEKT EDUKACYJNY ZACHĘCAJĄCY DO DOBROCZYNNOŚCI I WOLONTARIATU
W ramach statutowej działalności edukacyjnej i na rzecz promocji wolontariatu opracowano i rozprowadzono: numer specjalny 
czasopisma dla młodzieży „Droga..” Stowarzyszenia Nasza Przyszłość oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich 
„Wychowawca” w celu przedstawienia potrzeb ubogiej ludności afrykańskiej i ukazania możliwości zaangażowania się 
młodzieży, nauczycieli i wychowawców w wolontariat.
Opracowano wystawę pod hasłem „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem” i prezentowano ją w postaci 20 plansz o warunkach 
życia w Afryce. Głównymi odbiorcami wystawy byli uczniowie i nauczyciele szkół, w których przeprowadzono warsztaty na 
temat pomocy Afryce i wolontariatu. W prasie ukazało się również kilkanaście artykułów edukacyjnych o dobroczynności i 
wolontariacie.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

180000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 ochrona i promocja zdrowia

- finansowanie lub współfinansowanie budowy, 
rozbudowy i remontów szpitali i ośrodków
zdrowia w najuboższych krajach afrykańskich 
oraz zakup na ich potrzeby wyposażenia,
aparatury medycznej, odczynników, leków i 
środków transportu,
- wspieranie rozwoju gospodarczego 
najuboższych regionów Afryki poprzez 
finansowanie
lub współfinansowanie budowy, remontów i 
wyposażenia obiektów służących trwałemu
usamodzielnieniu się najuboższych lokalnych 
społeczności afrykańskich pod względem
ekonomicznym,
- wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania oraz działań
zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, 
materialnej i społecznej mieszkańców Afryki,
- organizowanie wyjazdów pomocowych i misji 
medycznych do najuboższych regionów
Afryki,
- budowa studni, cystern, ujęć wody na potrzeby 
społeczności afrykańskich dotkniętych
klęską suszy lub nie mających stałego dostępu 
do wody pitnej oraz wsparcie rozwoju
ekologicznych źródeł energii na potrzeby 
społeczności lokalnych.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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) 4 946 233,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 946 233,43 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność charytatywnej

- pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie 
środków finansowych, darów materialnych i
niematerialnych najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom Afryki oraz organizowanie zbiórek
i wysyłki darów rzeczowych,
- udzielanie stypendiów socjalnych i 
edukacyjnych mieszkańcom Afryki, wsparcie 
materialne
nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia oraz 
tworzenie placówek pomocy dla
osieroconych i opuszczonych dzieci,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych w Afryce oraz
organizowanie akcji dożywiania mieszkańców 
Afryki na terenach dotkniętych klęską głodu,

88.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 6



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 946 233,43 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

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

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 926 792,78 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 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

4 946 233,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 679 800,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

4 266 432,57 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 259,00 zł

653 101,21 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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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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)

7 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)

4,17 etatów

7 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 301 296,75 zł

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

301 296,75 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3 413,04 zł

0 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) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

199 458,01 zł

172 522,92 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

26 935,09 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 101 838,74 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 301 296,75 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

7 805,00 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

Wojciech Zięba Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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