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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-25

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
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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

Polska Fundacja dla Afryki w roku obrotowym 2021 sprawnie realizowała cele statutowe. Do najważniejszych działań w 2021 r. 
należy zaliczyć:
1. Dożywianie 1500 głodnych dzieci (Madagaskar). Kwota przekazana: 494 601,14 zł. Projekt obejmuje codzienne dożywianie 
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dzieci z kilku ośrodków, prowadzonych przez misjonarzy z Polski: w Mampikony (dom dziecka i dwie stołówki dla 692 dzieci), w 
stołówkach we wsiach: Tsimijaly, Andongona, Andilambe (311 dzieci), w Mahajanga (szkoła dla 155 dzieci) i w stolicy (stołówka, 
centrum dzieci ulicy 350 dzieci).
2. Pomoc rodzącym kobietom w RŚA. Kwota 11 760 złotych została przekazana na zakup leków oraz 30 próżnociągów (vaccum) 
dla 23 przychodni zdrowia w Republice Środkowoafrykańskiej. Próżnociągi są niezbędnym rozwiązaniem, gdy rodząca kobieta 
nie ma możliwości dotarcia do szpitala, by tam zostało wykonane cesarskie cięcie. Zakupiono także leki wspomagające poród: 
oxytocynę oraz meterginę.
3. Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Antsirabe (Madagaskar). Kwota 2300 euro została przekazana na zakup 
sprzętu dla oddziału rehabilitacyjnego szpitala w Antsirabe na Madagaskarze. W placówce przeprowadza się wiele operacji 
ortopedycznych, po których pacjenci wymagają intensywnej opieki. Szpital opiekuje się także dziećmi z niepełnosprawnością 
ruchową od urodzenia oraz dorosłymi
z różnymi stopniami niepełnosprawności. Środki zostały przeznaczone na: drabinki, rozciągacze, ścieżki do nauki chodzenia, stół 
do masażu, materace, piłki balonowe i chodziki.
4. Żywność i środki higieniczne dla chorych na trąd (Madagaskar). Kwota 1000 euro została przekazana na pomoc dla wioski 
pod Antsirabe, w której mieszkają osoby dotknięte trądem. Żyje tam wiele dzieci w 10 rodzinach. Część z powodu kalectwa 
(utrata kończyn) nie jest w stanie podjąć pracy. Są pod stałą opieką szpitala w Antsirabe, który przekazuje im m.in. ryż, olej, 
fasolę czy mydło.
5. Żywność dla osadzonych w Antsirabe (Madagaskar). Za kwotę 2500 euro został zakupiony ryż oraz fasola dla osadzonych w 
zakładzie karnym w Antsirabe. W zakładzie przebywa 1200 osób, w tym także dzieci. Ich wyżywieniem zajmuje się rodzina. Jeśli 
skazany nie ma pomocy od bliskich, w więzieniu je tylko maniok (raz dziennie). Około 250 osób nie otrzymuje posiłków od 
rodzin i cierpi na niedożywienie.
Miejscowa wspólnota Sióstr Franciszkanek, której zostały przekazane środki, od wielu lat organizuje obiady dla więźniów.
6. Wyposażenie budynku na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar). Kwota przekazana: 2500 euro. Od kilku lat PFdA 
współfinansuje fermę edukacyjną dla młodzieży, która daje okazję do nauki zawodu: rolnictwa, sadownictwa oraz ręcznego 
kopania studni. Ferma stale się rozrasta, wskutek czego powstała potrzeba rozbudowy i wyposażenia domu mieszkalnego dla 
młodzieży. Pomoc objęła zakup stołów, krzeseł, półek, łóżek piętrowych, a także garnków oraz naczyń.
7. Dostarczenie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar). Kwota 3300 euro została przekazana na zakup pompy, 
baterii słonecznych i zbiornika na wodę. Ferma cały czas się rozwija i przynosi coraz większe plony. Są one przeznaczone 
głównie na wyżywienie 30 dzieci w domu dziecka w Mampikony oraz w miejscowych stołówkach. Gospodarstwo posiada już 
kilkanaście hektarów ziemi.
W związku z ciągłym rozrostem przedsięwzięcia powstała potrzeba zakupu baterii i pompy oraz zbiornika, by sprostać 
nawadnianiu upraw.
8. Wykończenie studni przy szkole i stołówce w Mahajanga (Madagaskar). Kwota przekazana: 2440 euro. Z placówek korzysta 
155 dzieci. Przyszkolna stołówka prowadzi całoroczne dożywianie najuboższych dzieci. Aby zakończyć rozpoczęte prace nad 
studnią, służącą tym inicjatywom, trzeba było zakupić zbiornik na wodę oraz zbudować wieżę ciśnień.
9. Budowa studni w Bougre (Burkina Faso). Kwota przekazana: 38 000 zł. Studnia głębinowa już powstała i służy miejscowej 
ludności. W miejscowości mieszka około 1000 osób, w większości rolników. Połowa populacji żyje za kwotę poniżej 1 dolara 
dziennie. Mieszkańcy od lat borykali się z brakiem dostępu do wody, niektóre kobiety musiały chodzić po wodę 5 km w jedną 
stronę. Okresowo brak wody powodował głód.
10. Pompa solarowa do sadu owocowego w Maganzo (Tanzania). 19 000 zł zostało przeznaczonych na zainstalowanie pompy 
solarowej, paneli solarowych, podłączenie elektryczne a także podłączenie się do studni głębinowej. Pompa jest pomocna w 
pracy nowo powstałego sadu owocowego, służącemu 100 dzieciom ze świetlicy. Oprócz ciepłych posiłków zapewniany jest tu 
dzieciom dostęp do edukacji.
Dzieci są sierotami, półsierotami lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.
11. Edukacja i utrzymanie dzieci na Madagaskarze. Kwota przekazana: 146 300 euro. Przez cały rok pomocą na dożywianie, 
edukację, przybory szkolne zostało objętych około tysiąca najuboższych dzieci. Sytuacja w regionie jest tak trudna, że dzieci 
zamiast chodzić do szkoły muszą pracować. Jest to niezbędne, by rodzinę było stać na jedzenie. Taka pomoc umożliwia 
dzieciom uczęszczanie do szkoły.
12. Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar). Przekazano kwotę 22 368 euro na budowę 3 sal lekcyjnych, biblioteki oraz 
biura. Szkoła powstała w biednej dzielnicy, w której wielu rodzin nie stać na edukację dzieci. Od wielu lat wspólnota duchaczy 
organizuje dla dzieci nauczanie oraz dożywianie w postaci ciepłego posiłku oraz żywności do domu. W projekcie przewidziano 
także zakup 60 ławek szkolnych.
13. Wsparcie dla przychodni w Garoua Boulai (Kamerun). Przekazano 10 tysięcy złotych na odnowę przychodni oraz budowę 
poczekalni dla chorych. Ośrodek daje pomoc około 20 tysiącom pacjentów rocznie. Remont polegał na malowaniu, wymianie 
kafli, modernizacji sali opatrunkowej i iniekcyjnej, wymianie elementów drewnianych nadgryzionych przez termity. W epidemii 
COVID-19 powstała też potrzeba budowy zewnętrznej poczekalni dla chorych oczekujących na zabiegi, by zmniejszać ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusa.
14. Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun). Przekazano 67 500 zł na: 7 okien aluminiowych z kratami, 5 drzwi 
aluminiowych zewnętrznych również z kratami, płytki na podłogę do 3 pomieszczeń, wyposażenie 2 łazienek i wykonanie 
niektórych prac wykończeniowych przy odpływach. To dopłata do wcześniejszego projektu budowy tego domu z roku 2019. W 
domu w Ayos funkcjonuje 10 pokoi w sumie dla 20-30 dziewcząt, świetlica do nauki i pracownia krawiecka.
15. Remont generalny domu kobiet w Pandienou Lehar (Senegal). Kwota 15 600 euro została przekazana na odnowienie 
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centrum edukacji dla kilkudziesięciu kobiet oraz zakup jego wyposażenia Niezbędne było dobudowanie dwóch pomieszczeń 
oraz nowe toalety i kanalizacja, dopływ wody do kuchenki i zamontowanie zlewu w sali. Potrzeba dwóch pomieszczeń na biuro i 
pokój z toaletą i prysznicem w środku. Oprócz nauki gotowania, pieczenia, szycia, wykonywania różnych prac artystycznych 
centrum wspiera kobiety z niepełnosprawnościami.
16. Toalety dla przedszkola w Musoma (Tanzania). Przekazano kwotę 23 700 zł na budowę toalet dla przedszkola, działającego 
od 2019 roku. Na początku w placówce uczyło się 40 przedszkolaków. Na początku roku szkolnego 2021 uczyło się już 106 
przedszkolaków.
Stąd palącą potrzebą była dobudowa 4 toalet, które już powstały i służą dzieciom, nauczycielom i pracownikom.
17. Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej. Przekazano 60 tysięcy złotych na budowę czterech 
studni. Dwie
z nich będą głębinowe (koszt jednej to 20 000 złotych), a dwie kopane (koszt jednej: 10 000 złotych). Nowo powstająca szkoła w 
Mahajanga jest jednym z beneficjentów projektu. Kolejna studnia została zbudowana dla ubogich studentów, mieszkających
w internacie. Kolejne studnie powstały dla mieszkańców dwóch miejscowości Ambohimahavelona i Ambo himahasoa (dwie 
studnie kopane).
18. Prace murarskie i nasyp dla szpitala w Mampikony (Madagaskar). Przekazano 34 036 euro na prace murarskie nad 
betonową obudową platform, na których powstają budynki szpitala. Ma to na celu umocnienie i zabezpieczenie platform. Ten 
etap realizacji objął także budowę nasypu łączącego platformy z mostem i kanałami odprowadzającymi wodę w czasie pory 
deszczowej i ewentualnej powodzi.
19. Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda). Kwota przekazana: 27 000 zł. Celem sierocińca jest opieka nad 37 dziećmi od 
strony zapewnienia im pożywienia, edukacji, opieki medycznej i odzieży. W ramach tej inicjatywy zakupiono grunt o 
powierzchni 450 metrów kwadratowych, na którym stoją fundamenty sierocińca (wylewki podłogi i ściany). Sierociniec 
wymagał wykończenia (budowa dachu 
i wnętrza: drzwi, okiennice, podłogi, malowanie).
20. Budowa porodówki w Madingring (Kamerun). Kwota przekazana: 240 690 zł. W Madingring na północy kraju funkcjonowała 
dotychczas tylko niewielka przychodnia, małe laboratorium, pokój do konsultacji i mini sala do porodu praktycznie mieściło się 
w niej tylko łóżko porodowe. Taka placówka obsługiwała kobiety z 64 wiosek. Dystans do szpitala w Garoua, gdzie zawozi się do 
„cesarki” ciężarne to 327 km. Do najbliższego ośrodka zdrowia i apteki 127 km. Niezbędna była porodówka na miejscu.
21. Wyposażenie stołówki przy szkole średniej w Chamuka (Zambia). Kwota przekazana: 42 600 euro (projekt zrealizowany 
dzięki wsparciu Darczyńców poprzez przekazanie 1 % podatku za rok 2020). Będzie się tu uczyć 600 dziewcząt: m.in. małego 
biznesu i przedsiębiorczości, obsługi komputera. Nauka w szkole poza wszystkimi korzyściami o 3-4 lata odroczy macierzyństwo.
21. 
22. Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia). Przekazano kwotę 335 000 zł. W technicznej szkole średniej w Chingoli uczy 
się 560 dzieci i młodych ludzi w 15 klasach. To pięcioletnia salezjańska szkoła płatna. Najpilniejszą potrzebą szkoły była budowa 
farmy szkoleniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia (małego traktora z pługiem oraz kosiarką, sprzętów pomocnych 
w hodowli zwierząt). Uczniowie będą mogli uczyć się rolnictwa i hodowli. Żywność uzyskana z farmy będzie służyła 
samowystarczalności finansowej szkoły. Będzie używana w stołówce dla uczniów i dożywianych sierot, a także sprzedawana na 
lokalnym targu.
23. Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar). Kwota przekazana (2626 euro) sfinansowała zakup 2 krów mlecznych 
i przyborów do produkcji nabiału oraz budynek małej obory. Obora już powstała i służy szkole oraz miejscowej stołówce, 
w której codziennie przez cały rok dożywianych jest 155 dzieci. Okresowo jest im także przekazywana żywność do domu.
24. Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar). Przekazano kwotę 2130 euro na budowę kompleksu toalet 
oraz zakup 50 ławek szkolnych, stołów, naczyń dla stołówki dla ubogich dzieci, funkcjonującej przy ufundowanej przez PFdA 
szkole w Nato (region Vohipeno). W salach szkolnych w czasie południowej przerwy w zajęciach bezpłatnie dożywiane są dzieci 
z ubogich rodzin. Z każdym miesiącem dzieci przybywa i niezbędna była pomoc dla tego ośrodka.
25. Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar). Kwota przekazana: 46 000 euro. Wobec rozrostu szpitala 
i budowy nowego skrzydła (sfinansowanego przez PFdA Szpitala Polskiego) nastąpiła potrzeba budowy kuchni. W tym celu 
powstał projekt adaptacji piwnicy na potrzeby pomieszczeń kuchennych (koszt 18 000 euro). Wrosło też zapotrzebowanie na 
zużycie prądu, a dotychczasowe linie elektryczne często się psują z powodu przeciążeń. Stąd niezbędny był zakup i instalacja 
transformatora (koszt: 28 000 euro).
26. Wymiana dachu w szkole w Djouth (Kamerun). Przekazano 28 tysięcy złotych na wymianę dachu szkoły, która powstała 60 
lat temu i nigdy nie była remontowana. Do szkoły obecnie chodzi 300 dzieci z Djouth oraz z miejscowości oddalonych nawet
o 40 km. Dzieci z dalekich miejscowości mieszkają gościnnie u miejscowej ludności, a w domu bywają kilka razy w roku. Po 
paliwo czy inne podstawowe środki trzeba jechać ponad 120 km do stolicy prowincji Bertoua po często nieprzejezdnych 
drogach. Również po materiały do remontu (elementy konstrukcji, deski, gwoździe, blachę, rynny, płyty sufitowe, lakier, 
cement, piasek) trzeba było tam się udać.
27. Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun). Przekazano 155 tysięcy złotych na wykończenie i wyposażenie 
centrum dla dzieci i młodzieży. To grupa 120 uczniów: dzieci i młodych ludzi ze skrajnie biednych rodzin, żyjących najczęściej na 
budowach lub w barakach bez prądu czy wody. Młodzież uczy się m.in. krawiectwa i informatyki. Dzieci mogą się tu uczyć 
i bawić. Do tej pory wszystko to odbywało się w wynajmowanym domu z przeciekającym dachem. Fundacja sfinansowała: 
położenie płytek, zakup 10 maszyn do szycia, zakup 15 komputerów.
28. Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA). Kwota przekazana: 24 tysiące 
złotych. Niewidomi, 245 osób, uczą się uprawy roli, wykonywania toreb lub kapeluszy z trawy, by w ten sposób mogli zarobić na 
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utrzymanie swoje i swoich rodzin. Do sprawnej pracy rolniczej niewidomych potrzeba było zakupić narzędzia rolnicze, gumowce 
i nasiona. Z przekazanych środków zostaną także wybudowane trzy bardzo skromne domki dla osób niewidomych (7m na 5m). 
29. Zakup łóżek i pościeli dla nowo powstającego szpitala w Mampikony (Madagaskar). Dla budowanego i finansowanego przez 
PFdA szpitala przekazano kwotę 27 848,39 euro na zakup: 50 łóżek, 50 materacy z powłoką z dermy, 40 kołder, 140 koców, 400 
ręczników, 1570 sztuk pościeli (prześcieradła, poszewki), 280 poduszek.
30. Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar). Przekazano 26 063 euro na II etap budowy szkoły podstawowej. Ten etap 
obejmuje budowę dwóch klas – 4 oraz 5, a także budowę biblioteki. Szkoła powstaje na obrzeżach miejscowości, w bardzo 
ubogiej dzielnicy, gdzie wielu rodziców nie stać na edukację dzieci. Część najuboższych dzieci będzie się tu uczyć za darmo oraz 
zostanie objęta dożywianiem (codzienne gorące posiłki w szkole plus żywność do domu).
31. Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania). Przekazano 238 tysięcy złotych. Celem farmy jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego dla szkoły oraz placówek medycznych w tej miejscowości. Na stałe w internacie przy szkole 
przebywa 100 dzieci. One są objęte całkowitym wyżywieniem. Pozostałe 200 dzieci w szkole też otrzymuje śniadanie i obiad. 
Ferma będzie służyć 300 uczniom i przedszkolakom, a także najuboższym mieszkańcom Kiabakari. Projekt objął powstanie 
budynków i ogrodzenia farmy, a także zakup wyposażenia i 200 kur, a także krów mlecznych (4) i świniaków (4).
32. Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania). Przekazano 5500 euro. Organizacja New Heroes Youth 
Development Organization z Dar es Salaam prowadzi zajęcia karate oraz z samoobrony dla dzieci dotkniętych albinizmem, które 
narażone są na fizyczne ataki oraz groźby i inne formy przemocy. Niestety, wskutek różnego rodzaju zagrożeń nie wszystkie 
dzieci mogą wziąć udział w tych zajęciach. Brak bezpiecznego transportu sprawił, że powstał pomysł zakupu minivanu, którym 
można by przewozić dzieci nawet na terenie całego kraju.
33. Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar). Przekazano 9782,05 euro na zakup baterii słonecznych (5 474,36 euro) 
do laboratorium i przychodni oraz na wyposażenie laboratorium w brakujący sprzęt do analiz (4 307,69 euro). W 2019 r. 
sfinansowaliśmy budowę przychodni i laboratorium, składających się z 4 pomieszczeń. Obecnie powstała potrzeba doposażenia 
tej palcówki.
34. Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun). Przekazano 34 000 euro na rozbudowę kompleksu szkolnego: dokończenie parteru 
i budowę czwartego budynku szkolnego. Przed rozbudową w szkole uczyło się po 140 dzieci w klasie (raz było nawet 170 
dzieci). Ruszyła budowa, lecz teraz trzeba środków na jej dokończenie. Obecnie uczy się tu 1080 dzieci. Najubożsi uczniowie 
dostają pomoc od prowadzących szkołę misjonarzy. Dzieci uczą się w niej niezależnie od wyznania. Wielu uczniów pochodzi 
z rodzin dysfunkcyjnych. Jest spora grupa sierot. 
35. Wykończenie szkoły na wyspie Irugwa (Tanzania). Przekazana kwota: 4300 euro. Na wyspie Irugwa (na Jeziorze Wiktorii) 
większość dzieci nie ma szans na edukację. Aby dotrzeć na wyspę z lądu, trzeba płynąć sześć godzin łodzią. To izoluje wyspę od 
krajowej ekonomii. Miejscowa parafia katolicka (w Kagunguli, 150 km dalej) postanowiła wybudować szkołę (dwie klasy). 
Niestety, po wybudowaniu murów, prace stanęły z powodu braku środków. 35 dzieci uczyło się w szkole bez dachu. 
Sfinansowano m.in.: dach, okna, drzwi i malowanie budynku. 
36. Budowa studni w Lergho (Burkina Faso). Przekazana kwota: 80 000 zł. W miejscowości mieszka 5 tys. ludzi. Istnieją dwie 
ogólnodostępne studnie w Lergho (oraz dwie prywatne), jednak to jest zdecydowanie za mało. Miejscowe kobiety spędzają całe 
dnie na zdobyciu wody. Dzieci w wieku poniżej 10 lat też muszą chodzić po wodę. W miejscowości panują typowe choroby 
związane z brakiem dostępu do czystej wody pitnej: bilharcjoza, cholera, tyfus. Szacuje się, że z jednej nowej studni będzie 
korzystać około 250 osób dziennie.
37. Budowa oddziału dziecięcego szpitala w Mampikony (Madagaskar). Przekazana kwota: 585 tys. zł. Do lekarza trzeba przejść 
nawet kilkadziesiąt km na piechotę. Do EKG czy Rentgena – nawet 300 km, czyli 7 godzin jazdy. Do porodu, gdy są komplikacje – 
nawet kilkanaście godzin drogi: na motorze, zaprzęgiem a nawet na prowizorycznych noszach, niesionych przez krewnych. 
Umierają kobiety, które potrzebują cesarskiego cięcia. Umierają dzieci. Większość ciężko chorych, wymagających operacji, 
umiera w drodze do szpitala. Najpilniejszym etapem budowy  szpitala - po budynkach oddziału ratunkowego - jest pediatria, ze 
względu na ogromną śmiertelność dzieci w regionie.
38. Wynagrodzenia dla koordynatora prac w Mampikony (Madagaskar). Przekazano 2160 euro na pomoc w pokryciu rocznego 
wynagrodzenia dla pracownika Patricka Randrianarisona. Będzie on koordynatorem prac w regionie, gdzie aktualnie trwa 
budowa szpitala, a także realizowane są inne projekty (studnie, dożywianie 1550 dzieci i inne). 
39. Energia elektryczna do przedszkola w Mabumba (Zambia). Przekazana kwota: 8800 euro. Placówka jest położona 16 km od 
miasta Mansa, zaś 2 km od drogi asfaltowej. Planowane otwarcie placówki to rok 2022. Będą funkcjonowały 4 klasy dla łącznie 
ponad 100 dzieci w wieku 4 lat do 5 lat. Głównym problemem budowy był brak prądu, jako że najbliższy transformator jest 
odległy o ok.5 km. Dla przedszkola jest wywiercona studnia głębinowa, ale obecnie nie ma możliwości gromadzenia wody 
w tanku, bo do tego jest potrzebna energia elektryczna. 
40. Całoroczne dożywianie więźniów w Mananjary (Madagaskar). Przekazana kwota: 9000 euro. W mieście Mananjary znajduje 
się regionalne więzienie, w którym przebywa od 500 do 600 więźniów. W jednym miejscu przebywają mężczyźni, kobiety oraz 
osoby nieletnie. Jako podstawa do osadzenia w więzieniu wystarczy donos lub podejrzenie. W Mananjary nie ma sądu, sędzia 
przyjeżdża dwa razy do roku z miasta Fianarantsoa (siedziba prowincji), co jest bezpośrednią przyczyną przebywania 
osadzonych bez wyroku sądu. Więźniowie otrzymują tylko jeden posiłek dziennie, który jest niewystarczający. Czasami w ciągu 
tygodnia umierało z głodu 5 do 8 osób.
41. Akty urodzenia dla 1000 dzieci z rejonu kopalni złota w Geita (Tanzania). Przekazana kwota: 25 000 zł. W mieście Geita 
znajduje się największa kopalnia w kraju, a w promieniu 150 km od niej powstają lokalne kopalnie, nielegalne, typu polskie 
biedaszyby. Ludzie osiedlają się wokół tych kopalń w prowizorycznych warunkach, co skutkuje wieloma problemami. W wyniku 
zaniedbań oraz biedy około 10 tysięcy dzieci w regionie Geita nie ma aktów urodzeń. Dzieci te nie mogą pójść do szkoły, 
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otrzymać ubezpieczenia, wyrobić dowodu osobistego czy otrzymać zatrudnienia. 
42. Centrum edukacyjne w Tandale (Tanzania). Przekazano 39 600 euro na remont i wyposażenie centrum edukacyjnego. To 
rejon slumsów, w którym ponad 90 proc. rodzin żyje za mniej niż 50 dolarów na miesiąc. Region jest szczególnie narażony na 
patologie. Aby temu zapobiec, we współpracy z Sisters of Our Lady of Africa stworzono już system opieki. Następnie 
zbudowano szkołę krawiecką dla młodych kobiet. Kolejnym pomysłem jest stworzenie centrum edukacyjnego, w którym 
nauczano by zawodów: elektryka, stolarza, spawacza. W dzielnicy istnieją dwa stare nieużywane budynki, których remont 
wystarczyłby do powstania takiego centrum. Następnie trzeba będzie je wyposażyć w narzędzia i maszyny do nauki zawodu.
43. Zakup maszyn do produkcji węgla ekologicznego w Mampikony (Madagaskar). Przekazana kwota: 41 652 euro została 
przeznaczona na zakup dwóch zestawów do produkcji węgla.  Do produkcji węgla ekologicznego używa się wszystkich 
możliwych odpadów naturalnych. Produkcja ta da zatrudnienie najuboższym, a także zmniejszy konieczność angażowania dzieci 
w produkcję węgla drzewnego. Cena dwóch zestawów maszyn wraz z transportem ze Szwajcarii to 36 800 euro. Dodatkowo 
w Mampikony powstaną hangary do produkcji i magazynowania surowca i wytworzonego węgla. Cena hangarów wraz 
z instalacją elektryczną to 4 852 euro.
44. Dopłata do budowy oddziału pediatrycznego szpitala w Mampikony (Madagaskar). Przekazana kwota: 14 122 euro. Na 
budowę oddziału przekazano pierwotnie 585 000 zł – jednak z powodu nieprzewidzianych, znacznych podwyżek cen 
materiałów budowlanych w pandemii, kwota ta nie jest wystarczająca. 
45. II faza budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar). Przekazana kwota: 100 tys. euro. Pierwsza faza budowy obiektu (m.in. 
powstał budynek pod szpitalny oddział ratunkowy) dobiegła końca i nadszedł czas przystąpienia do realizacji drugiej fazy 
budowy obejmującej: blok operacyjny, oddział wewnętrzny, ginekologię i sale dla chorych. 
46. Budowa sali lekcyjnej w Abong Mbang (Kamerun). Przekazana kwota: 19 tys. złotych. Szkoła w Abong Mbang istnieje od 
1947 roku. PFdA wsparła ją wcześniej m.in. poprzez budowę przyszkolnej kuchni. Jest to pierwsza szkoła w miasteczku. Jeszcze 
nie tak dawno w szkole uczyło się tylko 140 uczniów. W 2020 roku było już 299 uczniów. Pozostałych chętnych trzeba było 
odesłać do innych szkół z powodu braku sal szkolnych. Utworzono dwie grupy trzecich klas. Jedna z nich ma lekcje poza szkołą. 
W roku szkolnym 2021 trzeba było utworzyć kolejne klasy, a sal wciąż brakowało.
47. Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin). Przekazano kwotę 12 805,85 euro na zakup wyposażenia dla przychodni. Została 
ona otwarta w 2016 r. i nadal boryka się z brakiem sprzętu. Pracuje w niej lekarz, 3 pielęgniarki, położna, 2 tłumaczy, 
5 asystentów, farmaceuta i jedna osoba w administracji. Przychodnia utrzymuje się z bardzo niskich datków pacjentów, którzy 
płacą tyle, na ile ich stać. W regionie bardzo ciężko o opiekę lekarską. Na 7 wsi jest jedna przychodnia i porodówka, w której nie 
ma nawet lekarza, tylko pielęgniarka i jej dwie asystentki. Za przekazane środki zostały zakupione: 2 inkubatory dla 
noworodków, 13 łóżek, 13 materacy oraz 3 specjalistyczne łóżeczka dla niemowląt.
48. Przychodnia lekarska w Kinszasie w (DR Konga). Przekazaliśmy 123 tysiące złotych na otwarcie przychodni medycznej, która 
będzie służyła całej gminie w stolicy Demokratycznej Republiki Konga. W całej dzielnicy Ngampani (część gminy Kimbanseke) 
mieszka 25 tysięcy osób i nie ma przychodni. Najbliższe są oddalone o wiele kilometrów od dzielnicy. Przychodnia będzie 
w stanie przyjąć nawet do 50 osób dziennie. Inicjatywa budowy i uruchomienia przychodni lekarskiej będzie przebiegała 
etapowo. W pierwszym etapie niezbędny jest zakup gruntu. Kolejnym etapem jest budowa budynku przychodni. W planie 
przewidujemy 6 pokoi z łóżkami dla pacjentów, 1 pokój pod gabinet lekarza i 1 pokój jako pomieszczenie do badań i konsultacji. 
Całkowity metraż pomieszczeń to 100 metrów kwadratowych. W przychodni będzie oddział internistyczny, chirurgiczny, 
ginekologiczny i położniczy. 
49. Przychodnia lekarska w Adjengre (Togo). Przekazana kwota: 44 500 euro. Wskaźnik śmiertelności niemowląt waha się od 
10% do 12% w regionie, gdzie średni dzienny dochód mieszkańca to 0,76 euro dziennie. Centrum medyczne w Adjengré, 
wybudowane przez włoski Episkopat, jest prowadzone przez asystenta medycznego; może hospitalizować dziesięciu pacjentów. 
Posiada oddział położniczy, proste laboratorium i aptekę. Za przekazane środki zostanie zakupione potrzebne wyposażenie: 35 
łóżek szpitalnych, 2 łóżka porodowe, 4 łóżka ginekologiczne, sonoskop, nosze, koncentrator tlenu, sterylizator i inny sprzęt.
50. Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda). Przekazana kwota: 100 000 zł. Wcześniej PFdA włączyła się 
w finansowanie budowy tej szkoły, która aktualnie posiada 5 klas. Łącznie w szkole i przedszkolu uczy się 230 dzieci. Na miejscu, 
wobec palącego problemu niedożywienia dzieci w regionie, prowadzona jest akcja codziennego dożywiania (2 posiłki). Obecnie 
posiłki przygotowywane są w nieodpowiednich warunkach — w szopie, bez podłogi, bez magazynu, na prowizorycznym 
palenisku. Stołówka poprawi warunki spożywania posiłków, a jednocześnie będzie budynkiem służącym w innych celach, 
a chroniącym przed deszczem czy słońcem. 
51. Rozbudowa gimnazjum w Mbaikoro (Czad). Przekazana kwota: 172 000 zł. Wcześniej PFdA włączyła się w finansowanie tego 
gimnazjum. Budynki kryte strzechą zastąpiono trwałymi hangarami krytymi blachą falistą. Niestety wskutek nagłego wzrostu 
cen materiałów budowlanych w wyniku pandemii COVID-19 udało się zbudować trzy z czterech hangarów. Aktualny projekt 
przewiduje budowę czwartego hangaru, biblioteki oraz pomieszczeń biurowych.
52. Wykończenie dachu szkoły w Djouth (Kamerun). Przekazana kwota 35 245,64 zł. Niniejszy projekt jest uzupełnieniem 
uprzedniego zrealizowanego w tym samym roku. Wobec nagłego wzrostu cen materiałów budowlanych w pandemii COVID-19 
trzeba była zaktualizować kosztorys prac wykończeniowych, w stosunku do pierwotnego wniosku.
53. Budowa oraz wyposażenie kuchni i stołówki przy szkole w Ampananina (Madagaskar). Przekazana kwota: 30 800 
euro. Projekt obejmuje też zapewnienie funduszy na roczny program dożywiania, zakładający wydawanie 150 posiłków 
dziennie oraz opłacenie pensji dodatkowego nauczyciela nauczania początkowego. Do lokalnej szkoły uczęszcza ok. 150 dzieci. 
Posiłek w szkołach jest często jedynym, który jedzą w ciągu dnia.
54. Pomoc dla centrum edukacyjnego i opiekuńczego dla osób bezdomnych w Lusace (Zambia). Przekazana kwota: 351 367 
zł. Projekt obejmuje remont dachu nad domem dla osób bezdomnych, zakup maszyn do szycia dla zakładu krawieckiego oraz 
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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

500000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

ławek i sprzętu komputerowego dla szkoły. Potrzebne były też środki na dożywianie najuboższych. Dom dla bezdomnych 
i niepełnosprawnych to część dużego centrum pomocy i edukacji. Mieszkają tu sieroty w wieku szkolnym. Dożywianiem objęte 
jest na stałe 35 rodzin. Funkcjonują: przedszkole (200 dzieci), szkoły podstawowa i średnia (łącznie 800 dzieci) oraz szkoła 
krawiecka (dla 100 kobiet).
55. Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun). Przekazana kwota: 85 tys. złotych. W szkole w Abong 
Mbang uczy się 320 dzieci, a w przedszkolu 125 dzieci. Oprócz tego dyrektorka szkoły jest koordynatorką 8 przedszkoli, 15 szkół 
podstawowych i 2 średnich w regionie, w których uczy się łącznie około 6000 dzieci. Drogi są w fatalnym stanie, aby dojechać 
do placówek potrzeba samochodu terenowego. Dyrektorka zakupiła używaną Toyotę SUV. 
56. Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)
W ramach statutowej działalności edukacyjnej oraz na rzecz promocji wolontariatu w roku 2021 Polska Fundacja dla Afryki 
przeprowadziła następujące projekty:
1/prezentacja wystawy „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem” w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie oraz w szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach,
2/wykłady i ćwiczenia dla studentów ekonomii społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nt. nowoczesnej pomocy 
Afryce (stacjonarnie i on-line) – przeszkolono 66 studentów;
3/prezentacje afrykańskie w Szkole Podstawowej nr 10 im. J. Kochanowskiego w Chorzowie (4 grupy, łącznie przeszkolono 
stacjonarnie ok. 100 uczniów)
4/organizacja i udział w dwóch koncertach charytatywnych: szkoła w Kasinie Wielkiej oraz kościół parafialny w Kasince Małej, 
połączonych z pogadankami o Afryce;
5/warsztaty afrykańskie dla seniorów w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie; 
6/publikacja kilku artykułów edukacyjnych w prasie oraz wielokrotny udział w nagraniach oraz audycjach radiowych i 
telewizyjnych, promujących dobroczynność i wolontariat;
7/publikacja 45 wpisów na blogu kawalekafryki.pl, propagujących wiedzę o Afryce oraz wiedzę nt. nowoczesnej pomocy temu 
kontynentowi;
8/kilkaset wpisów w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Google My Business)
Koszt projektu edukacyjnego: 82 894,65 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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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 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 147 742,12 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

- 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
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147 742,12 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) 9 691 214,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 667 208,52 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 24 005,62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 519 466,40 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

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 24 005,62 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 147 742,12 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: 9 373 378,82 zł 147 742,12 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

8 596 156,11 zł 147 742,12 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

25 669,45 zł

751 418,26 zł

135,00 zł 0,00 zł

1 Kwota z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w 2021 r. przez Fundację to : 
147.742,12 zł. Została ona przekazana w całości na wyposażenie stołówki w szkole dla 600 
dziewcząt
w miejscowości Chamuka w Zambii.
Przekazaliśmy pełną potrzebną kwotę 195.955,74 zł, w tym 147.742,12 zł z 1% podatku.

147 742,12 zł

1 jak wyżej 147 742,12 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 18 191,97 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

9 519 466,40 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 1 071 052,41 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)

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

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

317 955,32 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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6 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 501 779,87 zł

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

501 779,87 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)  

5 542,87 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

399 086,37 zł

378 708,86 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

20 377,51 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 102 693,50 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 501 779,87 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

8 925,46 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

2022-07-25
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