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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

2012-03-22

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

Maria Kowal Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dominika Zaleska Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI
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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)                       

Druk: NIW-CRSO 2



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,
- działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

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 2019 sprawnie realizowała cele statutowe.
Do najważniejszych działań w 2019 r. należy zaliczyć:
1. Karetka dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 11 100 euro na zakup karetki pogotowia typu Fiat Scudo dla szpitala Ave Maria
w Antsirabe. Karetka jest niezbędna do transportu chorych do stolicy (180 km) na badania
diagnostyczne, których szpital nie jest w stanie zrealizować. Nowa karetka będzie ratować życie
pacjentów, zwłaszcza kobiet, które umierają w trakcie komplikacji okołoporodowych, nie mogąc
dotrzeć do szpitala.
2. Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngauondaye (Republika Środkowej Afryki)
Przekazaliśmy 6000 euro na dofinansowanie budowy ogrodzenia posesji szkoły w Ngaoundaye,
a także na pomoc w zmodernizowaniu szkoły krawieckiej. Projekt obejmuje wybudowanie
103 m muru, odnowienie pomieszczeń krawieckich, zakup maszyn do szycia, budowę wejścia na
werandę oraz toalet dla nauczycieli i uczennic szkoły krawieckiej. Ogrodzenie posesji szkoły było
niezbędne, biorąc pod uwagę sytuację polityczną kraju i rebeliantów, którzy mieszkają nieopodal
i systematycznie okradają ludzi.
3. Laboratorium w Berevo (Madagaskar)
Przekazaliśmy 16 000 euro na budowę laboratorium (cztery pomieszczenia) w misji sióstr
franciszkanek i księży saletynów w gminie Berevo na Madagaskarze. Gmina wraz z okolicznymi
wioskami to prawie 8 tysięcy mieszkańców. Od roku na terenie misji działa przychodnia.
Skuteczność leczenia w przychodni w dużej mierze zależy od diagnostyki. Bez laboratorium nie
ma dostępu nawet do podstawowych badań analitycznych. Wiele dzieci do drugiego roku życia
(jak i osób starszych) umiera z niezdiagnozowanych przyczyn.
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4. Dożywianie ponad trzystu wygłodzonych dzieci ( Madagaskar)
Przekazaliśmy 90 000. euro na dożywianie głodnych dzieci na Madagaskarze.
Tu dzieci chodzą spać głodne lub piją tylko gorącą wodę, by się rozgrzać przed zimną nocą. Na
Madagaskarze są rejony, gdzie ludzie umierają z braku pożywienia. Nawet co trzecie dziecko jest
niedożywione.
5. Zaplecze dla ośrodka zdrowia w Gmassadjoun (Togo)
Przekazaliśmy 28 150 euro do Togo na budowę prostego domu ze studnią głębinową dla
personelu powstającego wiejskiego ośrodka zdrowia w Gmassadjoun. Wioska Gmassoudjoun
oddalona jest o 400 km od stolicy Togo Lomé. Najbliższy szpital z porodówką znajduje się w
Bassar – odległość 63 km. Najbliższy wiejski ośrodek zdrowia odległy jest o 31 km. Wokół
Gmassoudjoun leży 16 innych wiosek, zamieszkałych przez około 7000 ludzi, którzy żyją z upraw
rolnych.
6. Stołówka w szkole średniej w Chamuka (Zambia)
Przekazaliśmy 19 500 euro na budowę stołówki w szkole średniej dla dziewcząt z internatem
w Chamuka. Uczennice będą otrzymywały pełne wyżywienie – 3 razy dziennie. Stąd niezbędne
jest wybudowanie kuchni i stołówki na 120 miejsc. Szkoła będzie się utrzymywać m.in. z
hodowli ryb i drobiu, będzie ogród szkolny, uprawa drzewek owocowych i kukurydzy. Zbiory
będą podstawą jadłospisu dziewcząt, które zaangażują się w przygotowanie posiłków, nabywając
jednocześnie kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
7. Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)
Przekazaliśmy 2300 euro na wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulaï
w Kamerunie. Szkoła oferuje kształcenie ogólne oraz techniczne (m.in. elektryka, mechanika
samochodowa, krawiectwo). Wykształcenie techniczne wiąże się z nauką przedmiotów
praktycznych. Polska Fundacja dla Afryki zakupiła 6 komputerów, 2 maszyny do szycia,
2 głośniki oraz 5 regulatorów prądu. Wyposażenie sal pozwoli uczniom nabyć umiejętności, które 
ułatwią im zdanie egzaminów końcowych, a w przyszłości zdobycie dobrej pracy. Z realizacji
projektu skorzysta 300 młodych ludzi z Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki – uczniów
Collčge Van Heygen w Garoua Boulaď.
8. Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 15 000 euro na walkę z odrą na Madagaskarze. Projekt jest odpowiedzią na
rozprzestrzeniającą się na przełomie roku 2018/2019 epidemię odry w wielu rejonach
Madagaskaru. Choroba występuje zazwyczaj w wieku dziecięcym, ale na Madagaskarze
zaatakowała również bardzo dużą grupę dorosłych. W pierwszych 4 miesiącach epidemii w
samym Mampikony zmarło już ponad 100 osób, a w Antsirabe ponad 200. Głównym celem
projektu jest zmniejszenie umieralności poprzez pomoc w leczeniu powikłań, szczególnie
ubogich pacjentów, których nie stać na leczenie. Środki zostały przeznaczone na zakup leków dla
kliniki „Flamboyant” przy Misji Katolickiej w Mampikony i dla szpitala „Ave Maria”
w Antsirabe. Udzielono pomocy medycznej 1800 osobom.
9. Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)
Przekazaliśmy 10 000,00 zł na remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun). Przychodnia
służy ludności tubylczej – około 120 tysiącom ludzi, a także 80 tysiącom uchodźców z Republiki
Środkowej Afryki, koczujących w licznych obozach i posiadłościach muzułmańskich. Ośrodek
przyjmuje około 100 osób dziennie. Prawie co trzeci pacjent to kobieta w ciąży. Budynek, oddany
do użytku w 1992 r., był w złym stanie i potrzebował remontu – instalacja elektryczna zagrażała
pożarem, sufit był zniszczony, mury popękane.
10. Dożywianie i edukacja dzieci w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 68.000 euro na dożywianie, utrzymanie i edukację dzieci w
Mampikony. Niedożywienie w regionie Mampikony na Madagaskarze sięga około 30 proc.
Dzieci chorują na wszystkie typy niedożywienia i awitaminozy. Na Madagaskarze matki często
umierają przy lub po porodzie, a ich nowo narodzone dzieci umierają z głodu.
W Mampikony analfabetyzm jest powszechny. Klasy liczą ponad 100 uczniów, za to książka jest
jedna na całą klasę. Często w szkołach nie ma lekcji, gdy uczniowie pracują na polu nauczyciela.
Już kilkuletnie dzieci pasą całymi dniami byki – jednocześnie zajmując się młodszym
rodzeństwem.
11. Sprzęt dla przychodni w Ankadifotsy i Fanantenana (Madagaskar)
Przekazaliśmy 8 000,00 zł (plus 600 euro koszty wysyłki) na zakup dwóch urządzeń do badania
krwi dla kliniki Saint Fransios d’Assise w Ankadifotsy oraz przychodni w Fanantenana na
zachodnim wybrzeżu wyspy. Obie placówki działają charytatywnie niosą pomoc ubogiej
ludności, która nie posiada środków na leczenie. Sytuacja zdrowotna zwłaszcza ubogich ludzi na
Madagaskarze jest bardzo trudna. Stan publicznych szpitali nie spełnia podstawowych norm (brak
sprzętu i personelu, słaba praktyka sanitarna i higieniczna, korupcja, brak profilaktyki i badań
diagnostycznych), co przyczynia się do zwiększenia śmiertelności, głównie dzieci .
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12. Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 20 750 euro na dobudowę piętra w szpitalu Ave Maria w Antsirabe na
Madagaskarze. Szpitalny oddział położniczy odbiera rocznie 1200 porodów. Szpital Ave Maria
ogólnie przyjmuje przynajmniej 150 pacjentów dziennie. Nie ma warunków i miejsca, by przyjąć
wszystkich chorych. Sale są przepełnione. Bywa, że opiekun śpi na materacu pod łóżkiem. Na
Madagaskarze ludzie chorzy zawsze otaczani są opieką rodziny. Aktualnie podczas pobytu
chorego w szpitalu rodzina mieszka w domu przy szpitalu albo śpi na zewnątrz (np. w deszczu).
Dobudowa piętra da kolejne 5 pokoi, co powinno wystarczyć na przyjęcie wszystkich, którzy
przybyli z bardzo odległych miejsc.
13. Fibroskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 33 500 euro na zakup urządzeń dla szpitala Ave Maria w Antsirabe: fibroskopu
i mammografu. Szpital mieści się w środkowej części Madagaskaru. Dostęp do badań i urządzeń
specjalistycznych jest możliwy jedynie w stolicy kraju Antananarywie. Na to mogą pozwolić
sobie tylko bogaci. W regionie występuje dużo nowotworów.
14. Transport 8 ton żywności na Madagaskar.
Przekazaliśmy 1500 euro na opłacenie cła za żywność (8 ton kaszek mlecznych) dla
nieodżywionych dzieci na Madagaskarze. Misja Katolicka w Mampikony (w ubogim rejonie
wyspy, w którym niedożywienie dzieci sięga 30 procent) otrzymała dar dwóch kontenerów
żywności, za które cło wyniosło 3 tysiące euro. Misja we własnym zakresie opłaciła połowę tej
kwoty. Kaszki zostaną nieodpłatnie przekazane potrzebującym w 11 placówkach dożywiających
dzieci.
15. Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)
Przekazaliśmy 7 945,00 zł na zakup ławek (120 sztuk po 15 euro) i tablic (3 sztuki po 12 euro)
dla szkoły podstawowej w Bouba-Djara w Kamerunie. Do tej pory dzieci uczyły się w szałasach,
zbudowanych z łodyg prosa. W klasach mieściło się 468 dzieci, podzielonych na cztery oddziały.
Te prowizoryczne warunki uniemożliwiały prowadzenie lekcji w czasie pory deszczowej.
Rodzice, przy wsparciu misjonarzy oblatów, wybudowali nową szkołę własnymi rękami.
Najdroższym elementem było pokrycie dachu blachą, niezwykle drogą w Kamerunie. Ostatnim
etapem budowy szkoły jest jej wyposażenie. Polska Fundacja dla Afryki pokryła ten koszt.
16. Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)
Przekazaliśmy 8 365,65 złotych na zakup sprzętu dla pracowni stolarskiej w Marolambo
(Madagaskar). Zakupiono: 10 stołów, 10 młotków, 10 pił, 10 ręcznych wiertarek, 10 hebli, 10
dłut nr 10, 10 dłut nr 8 i 1 wiertarkę pionową. Do placówki uczęszczają chłopcy w wieku 14–18
lat. Rozwiązaniem wychowawczym jest połączenie placówki z internatem. Obecnie w szkole
uczy się 25 uczniów, a niestety do tej pory stanowisk pracowniczych (stoły stolarskie
z wyposażeniem) było tylko 10.
17. Budowa domu dziecka w Ayos (Kamerun)
Przekazaliśmy 74 400 euro na budowę domu dziecka w Ayos. Powstanie tam 10 pokoi dla 20–30
dziewcząt. W domu będzie świetlica do nauki i pracownia krawiecka, gdzie dziewczyny nauczą
się szyć. Budynek będzie miał też pralnię, kuchnię, jadalnię, magazyny drzewa i spożywczy.
Posiłek otrzymają trzy razy dziennie. Opiekę medyczną dziewczęta będą miały zapewnioną
w przychodni. Będą chodziły do szkoły publicznej, nie mogą być odizolowane.
18. Agregat dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)
Przekazaliśmy 15 050,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej,
prowadzonej przez misjonarzy oblatów. Masomeloka to misja na wschodnim wybrzeżu
Madagaskaru. Analfabetyzm w tej części kraju sięga 85 %. Misjonarze oblaci wyszli z inicjatywą
kursów alfabetyzujących na miejscu na wsi. Niestety, prowadzenie takich kursów nie jest
możliwe w ciągu dnia, kiedy jest jasno, gdyż Malgasze wówczas pracują na roli. Z kolei po
zachodzie słońca, kiedy mieliby czas na naukę, brak prądu uniemożliwiał naukę. Po zakupie
agregatu zajęcia będą możliwe nawet do późnych godzin nocnych.
19. Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)
Przekazaliśmy 18 000,00 zł na zakup sprzętu do badań USG dla szpitala Sióstr Służebnic Ducha
Świętego w Wiaga (północna Ghana). Siostry od lat prowadzą miejscowy ośrodek zdrowia, 
w którym przyjmują nawet 200 pacjentów dziennie. W połowie 2019 roku został on
przekształcony w szpital, jednak braki sprzętowe wciąż utrudniały jego funkcjonowanie.
Siostry prowadzą całodobową opiekę poporodową – w miesiącu przyjmują około 35 porodów.
Przenośny aparat USG umożliwi szybką diagnostykę i podniesie poziom bezpieczeństwa
porodów.
20. Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)
Przekazaliśmy 2000,00 zł za zakup i wybudowanie pomieszczeń dla królików. Hodowla, którą
zajmą się dzieci z Centrum, będzie miała aspekt wychowawczy, ale także będzie sposobem
zabezpieczenia żywności dla podopiecznych.
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Centrum Dziecięce w Kithatu obejmuje opieką oraz dożywianiem około 130 dzieci w różnym
wieku.
21. Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)
Przekazaliśmy 21 000 euro na rozbudowę szkoły podstawowej i budowę trzypokojowego domku
dla nauczycieli w Bundoli (Ghana). Pierwsza szkoła (Dzieci Afryki, im. R. Kapuścińskiego)
została wybudowana w roku 2013. Trzyklasowy budynek po części zaspokaja potrzeby
najmłodszych. Jednak obecnie w szkole uczy się 248 uczniów. Lekcje muszą więc być
prowadzone dla dwóch roczników jednocześnie w jednym pomieszczeniu. Uczniowie klas
starszych muszą codziennie pokonywać wiele kilometrów przez sawannę, by móc kontynuować
naukę w klasach z programem dla nich odpowiednim. Kolejnym problemem są codzienne
dojazdy nauczycieli na dalekie dystanse. Dlatego powstał projekt budowy drugiego,
trzyklasowego budynku, w całości murowanego. Powstanie też budynek dla nauczycieli
z odległych miejscowości, aby nie musieli dojeżdżać. Przy szkole zostanie też wybudowana
świetlica.
22. Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)
Przekazaliśmy 7200 euro na instalację chłodni. Jezuicka farma organiczna obejmuje produkcję
moringa, ryb tilapia, pasz dla ryb i zwierząt, kilkunastu rodzajów warzyw. Farma to obszar 15 ha,
zatrudnia na stałe 10 pracowników, a w sezonie zatrudnia pracowników okresowych, którzy nie
maja środków na utrzymanie rodziny. Farma zaczęła produkować coraz więcej warzyw i był
problem z utrzymaniem ich świeżości po zebraniu z pola. Potrzeba dnia lub dwóch, żeby je
sprzedać. Pomieszczenie na chłodnię już było przygotowane. Dochód z farmy będzie wspierał
biedne i marginalizowane społeczności w rejonie.
23. Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania)
Przekazaliśmy 52 300 złotych na uzdatnienie wody pitnej dla społeczności masajskiej w wiosce
Kolang’a, obszar Kwamneke w północno-wschodniej Tanzanii. W 2018 roku została zbudowana
studnia o głębokości 140 metrów. Badania wody ze studni wykonane w tamtejszym Ministerstwie
Wody wykazały, że nie spełnia ona norm wody pitnej. Rekomendacją ministerstwa było założenie
filtrów. Problem ma rozwiązać odwrócona osmoza. Koszty przedsięwzięcia zwiększał brak
elektryczności i stałego zasilania prądem.
24. Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)
Polska Fundacja dla Afryki sfinansowała budowę jadalni (27 000,00 zł) dla nowo otwartego
przedszkola w Maganzo w Tanzanii. Placówka jest przeznaczona dla 80 dzieci w wieku od 4 do
6 lat, niezależnie od ich przynależności wyznaniowej. W praktyce jest to około 10 różnych
wyznań i sekt afrykańskich oraz muzułmanie. Dzieci uczą się w języku angielskim, a właściwie
uczą się najpierw języka angielskiego z języka suahili, który jest głównym urzędowym językiem
w Tanzanii. Afrykańskie dzieci wymagają pracy edukacyjnej od podstaw. Zazwyczaj pierwszy raz
w życiu biorą do ręki ołówek w wieku siedmiu lat. 
25. Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)
Przekazaliśmy 15 000,00 zł na zakup podręczników dla szkoły podstawowej im. św. Alojzego
Gonzagi w Essiengbot (Kamerun). Tamtejsze Ministerstwo Oświaty w 2018 roku zmieniło
program nauczania zarówno w szkołach podstawowych, jak i przedszkolach. Zmieniły się także
podręczniki. Dodatkowo stare podręczniki były już zniszczone. Głównie zakupiono podręczniki
do nauki języka francuskiego i matematyki. Są używane przecz uczniów w czasie zajęć
i pozostają na terenie szkoły.
26. Wyposażenie szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 127 000 euro na wyposażenie nowo powstałego skrzydła szpitala Ave Maria
w Antsirabe na Madagaskarze. W 2018 r. sfinansowaliśmy budowę tego budynku, który ma
3 piętra i pomieści sto łóżek. Nowy budynek został przeznaczony do użytku na początku marca
2020 r. Sfinansowane wyposażenie to: łóżka, stoliki przyłóżkowe, stojaki na kroplówki, krzesła,
stoły, koce, poduszki, materace, pokrowce i inne.
27. Dwa urządzenia do znieczulenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 18 500 euro na zakup dwóch urządzeń do znieczulenia ogólnego dla szpitala Ave
Maria w Antsirabe na Madagaskarze. Antsirabe to miasto o populacji ćwierć miliona. Szpitalny
oddział położniczy odbiera rocznie 1200 porodów. Szpital ogólnie przyjmuje przynajmniej 150
pacjentów dziennie. Placówka przyjmuje bezpłatnie wielu ubogich. To, co jest w stanie zarobić,
przeznaczane jest na utrzymanie. Szpital posiada trzy bloki operacyjne, większość operacji
odbywa się tu pod narkozą, a jest tylko jedno urządzenie do znieczulenia ogólnego, które ma już
34 lata. Aktualnie jest ono w naprawie.
28. Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)
Przekazaliśmy 4000 dolarów na powstanie ogrodu warzywnego i hodowli kur w Nairobi w Kenii.
Misja w Nairobi została utworzona w 1998 roku. Odbywają się tam różnego rodzaju spotkania
formacyjne i szkoleniowe dla młodzieży i innych grup. Spotkania te mają miejsce w Centrum
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Świętej Rodziny. Funkcjonuje tam kaplica, sala konferencyjna, kuchnia i jadalnia, zaplecze
noclegowe.
29. Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 10 962,00 zł na diatermię chirurgiczną dla szpitala w Antsirabe na Madagaskarze.
To urządzenie jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi chirurga każdej specjalności.
Diatermie elektrochirurgiczne wykorzystywane są w 80 procentach zabiegów chirurgicznych.
Służą do cięcia i koagulacji tkanek. Jego zasada działania opiera się na miejscowym
podgrzewaniu tkanek poprzez przepływ prądu o dużej częstotliwości.
30. Szkolny autobus dla dzieci w Kiabakari (Tanzania)
Przekazaliśmy 90 000,00 złotych na szkolny autobus dla dzieci w Kiabakari.
Dzieci z okolicznych wiosek nie miały jak dotrzeć do szkoły. Mieszkają kilka kilometrów dalej,
czasem jest to nawet 20 km. Wstają o piątej, żeby dojść do szkoły na ósmą. Przy równiku jasno
się robi koło szóstej, więc chodzą po ciemku. Alternatywą jest transport dzieci na taxi-motorach
(tzw. piki piki), gdy kierowcy zabierają po troje i więcej dzieci na motocykl. Jednak nie jest to
transport ani tani, ani bezpieczny.
31. Zakup instrumentarium dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 32 000,00 złotych na instrumentarium chirurgiczne dla szpitala Ave Maria
w miejscowości Antsirabe na Madagaskarze, prowadzonego przez Siostry Franciszkanki
Misjonarki Maryi. W misji medycznej, która zawiozła sprzęt na Madagaskar w dn. 6–30 
października 2019 r., uczestniczyli: prof. Julian Dutka oraz dr Mateusz Bukowczan. Zabrali ze
sobą ok. 150 kg sprzętu ortopedycznego: instrumentaria i narzędzia chirurgiczne, materiały
zespalające (płytki, śruby, pręty, druty, fiksatory zewnętrzne), systemy napędowe operacyjne
(wiertarka, piła, freza) oraz sprzęt jednorazowego użytku, co w sumie dało koszt ponad 100
tysięcy złotych (w tym kwota przekazana przez Fundację).
32. Misja medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki (Madagaskar)
Podczas misji medycznej w październiku 2019 r. czterech lekarzy zbadało ponad 3 tysiące
pacjentów, wydano setki leków i dobrano tysiąc par okularów. Dr Lidia Stopyra leczyła dzieci,
które nigdy w życiu nie widziały lekarza; które nie wiedziały, na czym polega badanie Tamtejsza
prowincja to region zapomniany, gdzie nie dociera pomoc lekarska. Lekarze pracowali w klinice
w Mampikony, prowadzonej przez misję katolicką a ufundowanej przez Fundację. Obrano sobie
za cel dotarcie do jak największej liczby osób. Dlatego dr Lidia Stopyra wyjeżdżała codziennie
z Mampikony do małych wiosek, czasami oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów – do
najbiedniejszych ludzi, których nie stać nawet na tę podróż. Koszt misji: 73 941,32 zł.
33. Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)
Przekazaliśmy 30 000,00 złotych na wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde w Kamerunie.
Środki zostały przeznaczone na wyposażenie sześciu klas, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu.
Zostaną zakupione krzesła, ławki, półki, tablice, szafy i komputer. Projekt realizują misjonarki ze
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które od 50 lat pracują w Kamerunie
w szkołach, szpitalach, przychodniach i w ramach pracy duszpasterskiej.
34. Remont w szpitalu w Katondwe (Zambia)
Przekazaliśmy 18 300 euro na remont w szpitalu w Katondwe w Zambii. Szpital Sacred Heart
w Katondwe istnieje od 1963 roku. Od 1969 r. jest prowadzony przez Siostry Służebniczki
Starowiejskie. Najstarszą częścią tego szpitala jest oddział żeński z dziecięcym, który wymagał
całkowitego remontu. Dach, który nigdy nie był remontowany, w porze deszczowej przeciekał
i woda dostawała się do sal chorych. Rocznie w szpitalu na oddziale leczy się ok. 3 000
pacjentów, a w przychodniach przyszpitalnych 12 000 osób rocznie. Prawie połowa pacjentów to
dzieci. Pod opieką szpitala jest 800 chorych z HIV (w tym 70% kobiet).
35. Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 13 200 euro na zakup siedmiu urządzeń do monitorowania chorych dla szpitala
w Antsirabe na Madagaskarze. Urządzenia te są używane na salach operacyjnych (3 bloki), na
OIOM (5 łóżek), na oddziale dziecięcym (10 łóżek), na oddziale dla wcześniaków (5
inkubatorów). Szpital posiadał tylko cztery sprawne urządzenia tego typu. Szpital Ave Maria to
placówka prowadzona przez Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi. Jest ona dla wielu jedyną
nadzieją na pomoc. Pacjenci tu czują się bezpieczni, bo nie patrzy się na pieniądze, tylko ratuje
się ludzi.
36. Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 1700 euro na zakup pompy do studni głębinowej w domu dziecka w Mampikony
na Madagaskarze. Jedna ze sfinansowanych przez naszą Fundację studni głębinowych została
umiejscowiona na terenie domu dziecka przy misji katolickiej w Mampikony. Dom dziecka
przeznaczony jest dla chłopców. Otworzono go w 2014 r. Mieszka tam 30 dzieci, w większości
sieroty lub półsieroty. W związku z wzrastającą liczbą dzieci i wynikającym z tego coraz
większym zużyciem wody i awarią dotychczasowej pompy, zaistniała konieczność zakupu nowej,
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bardziej wydajnej.
37. Remont ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)
Przekazaliśmy 22 000 euro na remont ośrodka zdrowia w Essengu w Kamerunie. Ośrodek
przyjmuje 250–300 pacjentów miesięcznie. Posiada szpitalik z 16 łóżkami a także salkę
porodową, w której przychodzi na świat około 10 noworodków miesięcznie. Aby ośrodek dalej
ratował życie i zdrowie, trzeba było w nim przeprowadzić remont, czyli: wymianę dachu
i krokwi, okien i drzwi, przebudowanie ścian, by wydzielić m.in. pokój zabiegowy czy salę
porodową, naprawę toalet i pryszniców, malowanie, kafelkowanie i inne prace.
38. Łódka i sieci dla rybaków w Berevo (Madagaskar)
Przekazaliśmy 600 euro na pomoc dla lokalnych rybaków na prowincji Madagaskaru. Wioska
Berevo, leżąca nad rzeką, jest dotknięta wyjątkowym ubóstwem. Łódka i sieci to narzędzia
zarobkowania dla ludzi, którzy teraz będą mogli samodzielnie się utrzymywać.
39. Studnia w wiosce chorych na trąd w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 2000 euro na budowę studni kopanej w wiosce dla osób chorych na trąd
w Mampikony. W wiosce, której budowę sfinansowała Fundacja w roku 2018, mieszka 10 osób.
Ludzie chorzy i samotni mają tu schronienie, odpowiednie warunki sanitarne, opiekę medyczną
i możliwość uprawy małych ogródków. Należy podkreślić, że nie jest to projekt wykluczający
chorych ze środowiska, ale jedyna możliwa pomoc dla osób dotkniętych trądem, a odrzuconych
lub opuszczonych przez rodziny. Wioski są przeznaczone dla osób, które nie miały dokąd wrócić.
40. Obora w Subuki (Kenia)
Przekazaliśmy 4000 dolarów na oborę dla Subuki. Lokalna mała farma zapewnia warzywa
i owoce dla przedszkola i szkoły podstawowej dla 150 dzieci. Teraz zostanie powiększona
o oborę dla krów, źródło mleka i mięsa.
41. Kompleks sanitarny dla szkoły w Diego Soarez (Madagaskar)
Przekazaliśmy 9100 euro na powstanie kompleksu sanitarnego dla szkoły w Diego
Soarez. Szkoła dla 200 uczniów z najuboższych rodzin powstała kilka lat temu w nieużywanych
dotychczas salkach parafialnych miejscowej misji. Uczniowie nie mieli w szkole dostępu do
wody i toalet. Projekt zakłada budowę kompleksu sanitarnego z 4 toaletami.
42. Budowa porodówki w Mandiavato (Madagaskar)
Przekazaliśmy 78 000 euro na budowę porodówki w Mandiavato. Kobiety na Madagaskarze przy
porodzie umierają sto razy częściej niż w Polsce. Liczba zgonów matek na 100 tys. żywych
urodzeń: Madagaskar – 353; Polska – 3. Siostry orionistki w Mandiavato pracują już 15 lat. Przez
ten czas pomogły tysiącom ludzi w przychodni. Teraz chcą ratować życie rodzących kobiet. Chcą
wybudować sporą porodówkę - szpital matki i dziecka. Kobiety będą tam rodzić i zostawać kilka
dni po porodzie. Powstanie budynek z 15 pomieszczeniami. Rocznie będzie można tu przyjąć
ponad 1500 porodów. Dodatkowo zakupione zostaną baterie słoneczne (wobec problemów
z prądem) i bojler na gorącą wodę.
43. Budowa studni w Fenoarivo i Mahitsy (Madagaskar)
Przekazaliśmy 12 500 euro na budowę kolejnych trzech studni kopanych na
Madagaskarze. Jedna studnia będzie źródłem wody dla lokalnej ludności w regionie Fenoarivo,
dwie kolejne będą pomocą dla fermy przy centrum dzieci ulicy w Mahitsy, które poza żywnością
daje młodzieży szansę na naukę uprawy i hodowli zwierząt.
44. Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 75 237,10 zł na budowę studni na Madagaskarze. Posłużą m.in. szpitalowi
w Antsirabe (przyjmującemu 150 pacjentów dziennie), szkole w Ambohidratrimo dla 1100
uczniów i stołówce dożywiającej 250 ubogich dzieci. Ośrodki te są prowadzone przez
Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi.
45. Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)
W ramach statutowej działalności edukacyjnej i na rzecz promocji wolontariatu w roku 2019
Polska Fundacja dla Afryki przeprowadziła następujące projekty:
1 Opracowanie, druk i dystrybucja numeru specjalnego pisma dla młodzieży
Droga. Objętość dodatku: 32 strony w kolorze. Zawartość dodatku: przedstawienie potrzeb
kontynentu afrykańskiego, prezentacja Fundacji oraz możliwości zaangażowania się młodzieży
w wolontariat. Nakład: 6500 egz. Dystrybucja: w systemie kolportażu pisma Droga oraz własna,
głównie wśród młodzieży małopolskiej i wśród Darczyńców Fundacji.
2 Prezentacja wystawy „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem” w 10 szkołach, Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie. Składa się na nią 20 plansz, ukazujących poszczególne aspekty życia w Afryce.
Przykładowo są to tematy: praca, handel, kobieta, zabawa. Fotografie prezentowane na wystawie
pochodzą od instytucji w Afryce, wspieranych przez naszą Fundację. Zarówno one, jak i historie
ludzi opisywanych w wystawie, są pełne autentycznego dramatyzmu. Celem wystawy jest
ukazanie w migawce specyfiki życia na tym kontynencie, z podkreśleniem determinacji ludzi
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

180000

37

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Afryki w codziennej walce o przetrwanie.
3 Warsztaty afrykańskie w szkołach. W 2019 r. przeprowadzono łącznie 21 warsztatów
szkołach. Przebiegają one w cyklu dwugodzinnym. Pierwsza godzina to prelekcja o Afryce oraz
prezentacja pracy Fundacji. Druga godzina to warsztaty, mające na celu edukację w zakresie
profesjonalnej i nowoczesnej pomocy Afryce. W czasie warsztatów uczniom prezentowane są
autentyczne wnioski o pomoc, jakie spłynęły do Fundacji. Uczniowie, pracując w grupach,
wchodzą w role pracowników organizacji pomocowej i muszą wybrać jeden wniosek do
realizacji. Uczniowie na koniec warsztatów otrzymują przeszkolenie na temat zaangażowania
w wolontariat. Zasięg odbiorców: 450 przeszkolonych uczniów, 50 studentów
4 Wystawa edukacyjna dedykowana dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego w Krakowie, którego lekarze współpracowali z Fundacją przy misjach
medycznych na Madagaskarze w roku 2018 i 2019. Wystawa ukazuje potrzeby Madagaskaru
w zakresie ochrony zdrowia oraz zachęca do zaangażowania się w pomoc. Składa się z 6 plansz
formatu 100x70 cm. Będzie umieszczona na stałe na Oddziale Zakaźnym.
5 Trzy pokazy filmowe z pogadankami. Zorganizowano dwa darmowe, otwarte dla
mieszkańców Krakowa, pokazy filmowe w Kinie Paradox, wzbogacone o dyskusję na temat
sytuacji w Afryce z ekspertami, zaproszonymi przez Fundację. Trzeci pokaz został
zorganizowany specjalnie dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, a zaproszonymi gośćmi
byli lekarze — wolontariusze, pracujący na misji w Afryce. Łączna liczba odbiorców: 250 osób.
6 Publikacja kilkunastu artykułów edukacyjnych w prasie oraz udział w audycjach
radiowych, promujących dobroczynność i wolontariat.
46. Leczenie pacjentów na Madagaskarze
Przekazaliśmy 16 000 euro na leczenie pacjentów, którzy zostali objęci opieką medyczną
w czasie naszej misji medycznej na Madagaskarze w 2018 r. Część pacjentów wymagała
kontynuowania leczenia po zakończeniu misji (pacjenci po operacjach czy pacjenci przewlekle
chorzy wymagający farmakoterapii). Opieką medyczną nad pacjentami zajął się szpital
w Antsirabe.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

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 ternach dotkniętych klęską głodu.

88.99.Z 0,00 zł
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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) 6 029 964,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 028 780,21 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 183,87 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 028 780,21 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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
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2.4. Z innych źródeł

1 183,87 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 952 620,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 675 679,40 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 076 159,68 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

22 876,90 zł

576 642,82 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

6 028 780,21 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6 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)

6,00 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

67 314,00 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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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 396 828,59 zł

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

396 828,59 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)  

4 044,85 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

291 229,78 zł

273 925,83 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

17 303,95 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 105 598,81 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 396 828,59 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

8 267,43 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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