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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-06

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)                       

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

Do najważniejszych działań w 2020 r. należy zaliczyć:
1.Dożywianie 1100 dzieci i pomoc żywnościowa w epidemii na Madagaskarze.
Przekazaliśmy 67 500 euro na żywność dla poszkodowanych przez epidemię oraz całoroczne codzienne dożywianie 1100 dzieci. 
Żywność była dystrybuowana wśród najuboższych (m.in. osoby bezdomne, dzieci ulicy).
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2.Świetlica dla sierot w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga)
Przekazaliśmy 4 tysiące euro na pomoc dla sierot na obrzeżach Kinszasa. Celem projektu jest zakup terenu pod budowę przyszłej 
szkoły a także budowa sali wspólnej, która będzie jednym z miejsc nadziei dla osób żyjących w tej biednej dzielnicy.
3.Cło za karetkę dla regionu Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 9 420 euro na podatek i opłaty portowe za sprowadzenie na Madagaskar karetki. Ambulans marki Toyota 
Landcruiser Ambulance Lhd, typ HZJ78L-RJMRS-AMB — 4,2 lt, będzie pomocą dla pacjentów kliniki w Mampikony.
4.Zakup ryżu dla powodzian w Mampikony i okolic (Madagaskar)
Przekazaliśmy 19 000 euro na zakup ryżu. Ludność w Mampikony i w wielu okolicznych wsiach ze względu na kilkumetrową falę 
wody była zmuszona opuścić swoje domy, nie mając nawet czasu i szansy na uratowanie dobytku i zwierząt hodowlanych. Wiele 
rodzin zostało bez żywności.
5.Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 20 300 euro na budowę rampy łączącej piętra powstającego budynku szpitala w Antsirabe. Nowy budynek 
szpitala jest już w trakcie realizacji i będzie miał nazwę Szpital Polski, ze względu na swoje źródło finansowania, czyli darczyńców 
naszej Fundacji.
6.Wysyłka sprzętu szpitalnego do Antsirabe (Madagaskar)
Wysłaliśmy sprzęt medyczny o wartości 14 750 zł (podnośnik jezdny do transportu Freeway 150, 6 paneli nadłóżkowych typu 
MERYlight z osprzętem i stół operacyjny) do szpitala w Antsirabe na Madagaskarze. Zapłaciliśmy także cło za tę wysyłkę w 
wysokości 1 772 euro.
7.Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)
Przekazaliśmy dopłatę 17 500 euro na projekt budowy Centrum Dzieci Ulicy. W trakcie realizacji projektu okazało się, że to 
bardzo podmokły teren, wymagający specjalnego przygotowania. W teren należało wbić setki drewnianych bali i podwyższyć 
fundamenty.
8.30 koncentratorów tlenu dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 22 100 euro na zakup koncentratorów tlenu. Szpital posiada oddział wewnętrzny, dziecięcy, chirurgiczny, matki i 
dziecka, dla wcześniaków, ostry dyżur i OIOM (80 łóżek), a miał jedynie 20 sprawnych urządzeń tego typu.
9.Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)
Przekazaliśmy 18 900 euro na zakup ryżu oraz nasion różnych rodzajów fasoli dla poszkodowanych w powodzi w regionie 
Mampikony. Między 13 a 18 stycznia 2020 r. nadszedł cyklon, z bardzo silnymi opadami deszczu. Ulewa dokonała ogromnych 
zniszczeń.
10.Szkoła dla Ambohitsara (Madagaskar)
Przekazaliśmy 14 205 euro na budowę 3 sal lekcyjnych w miejscowości na południowo-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. 
Uczniowie w tej szkole płacą symboliczne czesne, a najubożsi nie płacą nic. Stary budynek, kryty strzechą, przeciekał. Był 
niewystarczający, by przyjmować nowych uczniów.
11.Nowy budynek dla przychodni w Dimako (Kamerun)
Przekazaliśmy 151 000 zł na rozbudowę przychodni. Rocznie ośrodek przyjmuje około 6000 chorych. Nowy budynek będzie 
mieścił sale: opatrunkową, szczepień i iniekcji, gabinety do konsultacji chorych (2), gabinet do USG, laboratorium, aptekę, dużą 
salę do zebrań oraz do prowadzenia konsultacji zbiorowych prenatalnych i szczepień dzieci.
12.Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)
Kwota 20 400 euro została przekazana na remont łodzi i zakup nowego silnika oraz na budowę nowych sal lekcyjnych w szkole. 
Łódź jest potrzebna m.in. do przewozu do szpitala ciężej chorych, dla których pomoc w przychodni jest niewystarczająca. Sale 
szkolne były niezbędne ze względu na rosnącą liczbę uczniów.
13.Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)
Przekazaliśmy 18 000 zł dla przedszkola dla ponad 100 dzieci, głównie z najuboższych rodzin. Trzeba było podnieść mury i 
dobudować czwartą ścianę ogrodzenia oraz hangar (14 x 7,5 metra) dla ochrony przed słońcem i deszczem.
14.Wyposażenie świetlicy i dożywianie sierot w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga)
Przekazaliśmy 9 000 zł dla świetlicy dla sierot. Projekt polega na wyposażeniu świetlicy w krzesła oraz na dożywianiu przez cały 
rok 30 sierot i kilkunastu dzieci z najuboższych rodzin.
15.Odbudowa szkoły w Kibila (Demokratyczna Republika Konga)
Przekazaliśmy 99 000 zł na odbudowę szkoły. Pod koniec roku 2019 gwałtowna wichura zniszczyła placówkę. Zniszczeniu uległ 
dach na dwóch budynkach oraz wewnętrzne wyposażenie. Społeczność około 700 osób pozostała bez możliwości edukacji 
dzieci.
16.Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo)
Przekazaliśmy 6 160 euro na budowę zewnętrznych ubikacji (3 kabiny) i pryszniców (3 kabiny) dla pacjentów ośrodka zdrowia. 
Miesięcznie ośrodek przyjmuje ponad 300 chorych w ramach oddziałów porodówki i medycyny ogólnej.
17.Zakup ziemi pod szpital w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 9 500 euro na zakup ziemi pod szpital i podłączenie elektryczności na tę działkę. Działająca już w Mampikony 
klinika jest niewystarczająca, zwłaszcza jeśli chodzi o przeprowadzanie zabiegów operacyjnych. Zakup działki oraz 
doprowadzenie na nią elektryczności to punkt wyjścia do budowy.
18.Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
Przekazaliśmy 2 000 euro na zakup mini ciągnika do pracy rolniczej na fermie edukacyjnej dla młodzieży. Ta ferma od kilku lat 
służy lokalnej młodzieży w nauce rolnictwa, sadownictwa i ręcznego kopania studni.
19.Budowa studni na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
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Przekazaliśmy 8 600 euro na budowę dwóch studni dla fermy edukacyjnej. Ta ferma od kilku lat służy lokalnej młodzieży w 
nauce rolnictwa, sadownictwa i ręcznego kopania studni.
20.Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie
Przekazaliśmy 11 475 zł na zakup pokrycia dachowego dla przedszkola w Figuil i szkół w Malsidiki oraz Kazanga (szkoły 
podstawowe w buszu). Szkoła w Malsidiki to 6 klas, w sumie 170 uczniów. Kazanga to również 6 klas, gdzie razem uczy się 210 
uczniów.
21.Ferma kur w Chamuka (Zambia)
Przekazaliśmy 12 000 zł na rozbudowę przyszkolnej fermy. Szkoła w Chamuka da 500 dziewczynom zawód: nauczy je m.in. 
rolnictwa. Szkolne gospodarstwo rolne będzie okazją do nauki i źródłem żywności dla uczennic.
22.Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)
Przekazaliśmy 14 700 zł na ogrodzenie przedszkola. Do placówki uczęszcza 130 dzieci. Ogródek z placem zabaw jest za mały. 
Teren, zacieniony palmami jest do wykorzystania, by powiększyć plac zabaw oraz miejsce do odpoczynku w czasie przerwy.
23.Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 1 000 euro na zakup masek ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Koszt jednej maski 
wynosi 0,50 zł. Zakupiono 8 tysięcy masek dla dzieci i młodzieży w Mampikony oraz dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarywie.
24.Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagaskar)
Przekazaliśmy 10 000 euro na Madagaskar na walkę z epidemią koronawirusa. Dla szpitala w Antsirabe zakupiono kombinezony, 
fartuchy, maski, przyłbice, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
25.Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)
Przekazaliśmy 51 282 euro na budowę sal szkolnych i stołówki dla ubogich dzieci. W trakcie południowej przerwy w nauce dzieci 
korzystają z bezpłatnych posiłków w szkole. Teraz powstanie piętrowy budynek z kuchnią oraz stołówką na 80 miejsc.
26.Budowa kurnika w Nairobi (Kenia)
Przekazaliśmy 4 000 euro na założenie kurnika (wybudowanie kurnika z pomieszczeniem na paszę, ogrodzenie terenu siatką oraz 
zakup 150 kur niosek). Da to możliwość hodowli kur, które będą wykorzystane na użytek podopiecznych dzieci i na sprzedaż 
(zarówno kur, jak i jajek).
27.Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)
Przekazaliśmy 59 570 euro na rozbudowę fermy w pobliżu stolicy Madagaskaru. Powstają budynki: chlewy, kurniki, magazyn na 
paszę, szklarnie warzywne oraz system kanalizacyjny, mur. Są już też pierwsi mieszkańcy hodowli i pierwsze warzywa i owoce, 
które trafiają do centrum dzieci ulicy w Antananarywie.
28.Autobus szkolny dla Maganzo (Tanzania)
Przekazaliśmy 56 698 zł na zakup na giełdzie w Japonii używanego autobusu szkolnego. Przedszkole prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, niezależnie do wyznania.
29.Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)
Przekazaliśmy 360 000 zł na budowę ośrodka zdrowia. Powstaną budynki przychodni i położnictwa, trzy sanitariaty (dla 
personelu i pacjentów) oraz łącznik. Najbliższy szpital oddalony jest o prawie 30 km (Moundu). Mieszkańcy Mbaikoro oraz 
okolicznych miejscowości to kilkanaście tysięcy osób.
30.Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)
Przekazaliśmy 42 000 zł na budowę gimnazjum. Powstaną cztery murowane hangary, pokryte blachą falistą. W roku 2019/20 
130 uczniów uczyło się w trzech tradycyjnych budynkach, zbudowanych z gałęzi i słomy. Budowa murowanej szkoły jest 
niezbędna.
31.Budowa domu na fermie w Anivorano (Madagaskar)
Przekazaliśmy 14 565 euro na budowę domu. Głównym zadaniem fermy jest edukacja w dziedzinie rolnictwa, sadownictwa oraz 
ręcznego kopania studni. W domu będzie sala edukacyjna oraz garaż na wcześniej sfinansowany przez naszą Fundację ciągnik.
32.Pomoc dla niewidomych w Ngaoundaye (Republika Środkowoafrykańska)
W ramach środków z 1 % podatku otrzymaliśmy na ten cel 55 152,26 złotych. Na potrzeby projektu, czyli budowę domów dla 
niewidomych oraz wsparcie edukacji ich dzieci przekazaliśmy pełną potrzebną kwotę 117 722 złotych.
33.Budowa tanku dla przedszkola w Mwanga (Tanzania)
Przekazaliśmy 3 400 euro na budowę tanku o pojemności 320 mł zabezpieczającego potrzeby przedszkola. Celem inwestycji są 
znaczne oszczędności w zakupie wody i zmagazynowania deszczówki na dłuższy okres suszy. Na teren, na którym znajduje się 
przedszkole, przez 5–6 miesięcy nie spada kropla deszczu. Liczba dzieci w przedszkolu z roku na rok rośnie (obecnie jest ich 110).
34.Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Na rozbudowę przekazaliśmy 31 807 euro. Z usług laboratorium korzysta obecnie około 200 osób w ciągu miesiąca. Po 
rozbudowie taką możliwość miało jeszcze więcej chorych, zwłaszcza dzieci. W nowym laboratorium będą dostępne analizy 
immunologiczne, pełna morfologia krwi, badania pod kątem toksoplazmozy itp., badania tarczycy, badania hemostazy oraz 
badania na obecność pasożytów.
35.Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
Przekazaliśmy 41 000 zł na budowę sali szkolnej dla przedszkola St. Aloys. W 2019 roku powstało przedszkole jedynie dla 
najmłodszych dzieci. Aby przyjąć starszą grupę 5-latków, trzeba dobudować jedną salę. W zaniedbanej dzielnicy Djow nigdy nie 
było przedszkola.
36.Przygotowanie terenu pod szpital w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 25 000 euro na roboty ziemne pod szpital. Po zakończeniu pomiarowych prac geodezyjnych stwierdzono 
niezbędne prace przy przygotowaniu terenu. Ma to związek z tym, że teren jest nierówny (różnice dochodzą nawet do 15 m).
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37.Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)
Przekazaliśmy 31 200 zł na zakup podręczników dla tamtejszej szkoły. Do szkoły i przedszkola uczęszcza 300 dzieci. Podręczniki 
zostały zakupione do 28 klas, po 40 na klasę. W ramach tej kwoty przeznaczyliśmy 4000 zł na jednorazowy posiłek dla 300 
dzieci.
38.Wyposażenie domu dla albinosów w Mwanza (Tanzania)
Przekazaliśmy 70 000 zł na wyposażenie domu Tanga, który składa się z siedmiu dwuosobowych pokoi, czterech pokoi dla 
wychowawców i wolontariuszy. Wyposażenie to m.in.: łóżka, krzesła, stoliki, szafy i regały, zamrażarka, lodówka, kuchenka, 
pralka, koce, poduszki, pościel, ręczniki.
39.Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
Przekazaliśmy 170 000 zł na zakup sprzętu rolniczego (ciągnik, pług i brony, sadzarka, przyczepa). Ogromna większość 
mieszkańców tego kraju poznała, co znaczy nie mieć co jeść. W małej miejscowości na północy kraju powstaje gospodarstwo 
rolne, które lokalnie będzie rozwiązywać problem głodu.
40.Studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)
Przekazaliśmy 40 902,30 zł na budowę 2 studni głębinowych na fermie przy tamtejszym centrum dzieci ulicy. Ferma, poza 
zapewnieniem dostaw żywności, daje młodzieży szansę na naukę uprawy i hodowli zwierząt (kury, świnie).
41.Otwarcie sklepu w Kimbanseke w Kinszasie (DR Konga)
Przekazaliśmy 32 000 zł na otwarcie sklepu, który ma na celu zaangażowanie członków społeczności dzielnicy i pomoc 
materialną płynącą z działalności sklepu. Sklep ma pomóc usamodzielnić się mieszkańcom dzielnicy w pracy zarobkowej. W 
sklepie będą zatrudnione 4 osoby.
42.Wykończenie szkoły muzycznej w Republice Środkowoafrykańskiej
Przekazaliśmy 204 555 zł na wykończenie szkoły muzycznej w Bouar (wstawienie okien i drzwi oraz pokrycie budynków dachem). 
W nowym centrum edukacyjnym będzie mogło się uczyć 500 dzieci. Będą też dostawać codziennie ciepłe posiłki.
43.Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
Przekazaliśmy 4 000 euro na budowę dwóch studni kopanych. Region ten jest wyjątkowo ubogi i występuje ogromny problem z 
dostępem do czystej wody. Niemal 100 procent mieszkańców cierpi na choroby pasożytnicze, wynikające z picia brudnej wody.
44.Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii
Przekazaliśmy 14 100 euro na urządzenie żłobka dla około 50 dzieci w wieku 2–4 lat w Dar es Salaam. Miejscowe misjonarki 
kupiły dom z 8 pokojami, w którym chcą zorganizować żłobek typu Day-Care dla najuboższych dzieci. Dzieci, których matki 
pracują, by utrzymać rodzinę, są w ciągu dnia pozbawione opieki.
45.Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
Przekazaliśmy 3 412 euro na powstanie gabinetu medycznego. Centrum dla 300 dzieci ulicy w stolicy Madagaskaru przede 
wszystkim chroni przed światem przestępczym. Daje też podstawowe wykształcenie, ucząc konkretnego zawodu.
46.Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)
Przekazaliśmy 13 900 euro na rozbudowę gospodarstwa szkolnego przy powstającej szkole dla 500 dziewcząt. Projekt składa się 
z trzech części: kompleksowego nawodnienia upraw rolnych i ogrodniczych na powierzchni 3 ha, powiększenia gospodarstwa 
rybnego o drugi staw oraz wykopania studni głębinowej.
47.Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
Przekazaliśmy 10 418 euro na remont dachu dla domu kobiet. W 2017 r. wichura zerwała dach, a jego części rozniosła na 
odległość 70 metrów. Od tego czasu wobec braku funduszy dom był nieczynny. A wcześniej służył dziewczętom i kobietom w 
celach edukacyjnych i zarobkowych.
48.Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
Przekazaliśmy 2 300 euro na budowę studni kopanej w Tsangambato w regionie Mampikony na Madagaskarze. W regionie 
niemal sto procent populacji jest nosicielami pasożytów ze względu na brak czystej pitnej wody.
49.Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
Przekazaliśmy 1 100 euro na zakup wozu zaprzęgowego oraz dwóch zebu dla fermy edukacyjnej. Ta ferma od kilku lat służy 
lokalnej młodzieży w nauce rolnictwa, sadownictwa i ręcznego kopania studni.
50.Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Przekazaliśmy 11 000 euro na zakup sondy do fibroskopu oraz dwóch sond do monitoringu TOKO. Fibroskop służy do 
przeprowadzania badań górnego odcinka układu pokarmowego. Brak sondy sprawiał, że pacjenci musieli jechać na badania 
około 200 km do stolicy kraju.
51.Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
Przekazaliśmy 3 800 euro na posiłki dla 50 osadzonych w więzieniu w Port-Berge na Madagaskarze. Dieta w więzieniu jest 
bardzo niezdrowa, bez niezbędnych składników odżywczych – misa manioku dziennie. U ponad 30 osadzonych stwierdzono 
niedożywienie.
52.Budowa SOR i inne prace dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Przekazaliśmy 330 000 euro na prace nad budową szpitala w Mampikony. Ten etap prac obejmuje: dokończenie platform, 
żelbetonowy mur, budowę SOR-u, budowę części biurowej oraz ogrodzenia szpitala.
53.Barka do przewozu chorych Berevo (Madagaskar)
Przekazaliśmy 13 000 euro na zakup barki do przewozu chorych oraz na środki do walki z epidemią. Chorzy płyną rzeką do 
lekarza cały dzień: od 7 rano do 22 wieczorem. Przed zakupem barki chorzy wracający po operacjach leżeli na workach z 
towarami na sprzedaż, między bagażami, w towarzystwie świń, byków, kóz.
54.Edukacja i utrzymanie dzieci w Mampikony (Madagaskar)
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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

420000

15

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

Przekazaliśmy 104 500 euro na pomoc najuboższym dzieciom, które nie miałyby szans na edukację. Dzieci znalazły pomoc dzięki 
prowadzonej przez polskich misjonarzy stołówce, szkole i przychodni.
55.Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)
Przekazaliśmy 51.616,82 zł na budowę studni. Mandiavato leży 120 km na zachód od stolicy Madagaskaru. Większość z 40 tys. 
mieszkańców to ubodzy rolnicy, uprawiają ryż, kukurydzę, warzywa.
56.Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)
W ramach statutowej działalności edukacyjnej oraz na rzecz promocji wolontariatu w roku 2020 Polska Fundacja dla Afryki 
przeprowadziła następujące projekty:

prezentacja wystawy „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem” na Dniach Afryki podczas Festiwalu Kultur w Międzychodzie oraz w 
szkole w Międzychodzie, w Szkole Podstawowej nr 29 w Krakowie – Kurdwanowie, w VIII Liceum Ogólnokształcącym w 
Krakowie, w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym im. Stanisława Staszica oraz w trzech parafiach diecezji radomskiej;
udział w Festiwalu Kultur w Międzychodzie (przeprowadzono warsztat „Jak mądrze pomagać Afryce” oraz akcję zachęcającą do 
dobroczynności);
wykład dla studentów ekonomii społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nt. nowoczesnej pomocy Afryce (on-

line);
udział w konferencji „Medycy dla Afryki”, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-
Poland. Katarzyna Urban wygłosiła online wykład pt. „Jak dyspensery ratują Afrykę oraz o innych projektach Polskiej Fundacji dla 
Afryki”;
udział w koncercie charytatywnym: V spotkania z piosenką "Morze o Górach" w Klubie Apropos w Wałbrzychu (prelekcja on-

line);
warsztaty dla uczniów. Przeprowadzono 5 warsztatów w Szkole Podstawowej nr 29 w Krakowie – Kurdwanowie. 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. Ma to na celu uświadomienie młodzieży konieczności 
wyboru najważniejszych potrzeb. Dokonanie wyboru może być często bardzo trudne – wszystkie przedstawione projekty są 
przecież ważne i niosą wiele dobra. Uczniowie na koniec warsztatów otrzymują przeszkolenie nt. zaangażowania w wolontariat.
Przeprowadzono także dwa wykłady nt. sytuacji Afryki w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
pokaz filmowy wraz ze spotkaniem. Zorganizowano darmowy, otwarty dla mieszkańców Krakowa, pokaz filmu „Biały cień” w 
Kinie Paradox, wzbogacony o dyskusję nt. sytuacji osób dotkniętych albinizmem w Afryce. Wziął w niej udział ks. Janusz 
Machota, założyciel współfinansowanego przez Fundację domu dla dzieci albinoskich w Mwanza w Tanzanii;
publikacja kilkunastu artykułów edukacyjnych w prasie oraz udział w audycjach radiowych, promujących dobroczynność i 

wolontariat;
publikacja 89 wpisów na blogu kawalekafryki.pl, propagujących wiedzę o Afryce oraz wiedzę nt. nowoczesnej pomocy temu 

kontynentowi.
Koszt projektu edukacyjnego:108 082,85 zł.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

- pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie 
środków finansowych i darów materialnych i 
niematerialnych najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom Afryki oraz organizowanie zbiórek i 
wysyłki darów rzeczowych,
- prowadzenie i wspieranie działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury, nauki, edukacji, służby 
zdrowia, oświaty i wychowania,
- udzielanie stypendiów socjalnych i 
edukacyjnych dla mieszkańców 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 55 183,56 zł

2 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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55 183,56 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 9 504 901,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 439 797,29 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 28 759,94 zł

e) pozostałe przychody 36 344,12 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 384 613,73 zł

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. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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 65 104,06 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 55 183,56 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: 8 305 442,21 zł 55 183,56 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

7 589 961,90 zł 55 183,56 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

38 480,55 zł

676 999,76 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Kwota z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w 2020 r. przez Fundację 
została przekazana w całości na budowę domów dla niewidomych oraz wsparcie edukacji ich 
dzieci w Ngaoundaye, Republika Środkowoafrykańska. Przekazaliśmy pełną potrzebną kwotę 
117.722,00 zł (w tym 55.183,56 z 1% podatku).

55 183,56 zł

1 jak wyżej 55 183,56 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 20 873,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

9 384 613,73 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 1 849 835,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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)

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)

6,37 etatów

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

227 897,00 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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9 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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 482 604,07 zł

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

482 604,07 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)  

5 462,50 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

369 148,57 zł

328 788,58 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

32 248,13 zł

- inne świadczenia 8 111,86 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 113 455,50 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 482 604,07 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

8 705,50 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

2021-07-06
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