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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica AL. ZJEDNOCZENIA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-829 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-381-27-74

Nr faksu 22-381-27-74 E-mail fundacja@dzieciafryki.com Strona www www.dzieciafryki.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-06-10

2011-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14190349000000 6. Numer KRS 0000331212

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

Robert Noga prezes TAK

Elżbieta Iwona Wolska sekretarz TAK

Teresa Marzena 
Stachowicz-Janke

członek TAK

Iwona Kreczmańska członek 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

Paweł Amadeusz Werakso przewodniczący TAK

Katarzyna Piotrowiak-Tyc sekretarz TAK

Mariusz Smelkowski członek TAK

Anna Ewa Goworowska członek TAK

Dariusz Tuleja członek TAK

FUNDACJA DZIECI AFRYKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
2. Zapewnianie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
3. Ograniczanie umieralności dzieci.
4. Poprawa opieki zdrowotnej rodzin.
5. Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.
6. Niesienie pomocy humanitarnej.
7. Kształtowanie świadomości społecznej o potrzebie niwelowania 
przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz 
konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) poprawianie warunków bytowych i zdrowotnych rodzin, 
b) dożywianie i leczenie dzieci,
c) opłacanie edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci osieroconych, z rodzin 
ubogich 
i wielodzietnych,
d) fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,
e) budowę, doposażenie i utrzymywanie placówek edukacyjnych, 
opiekuńczych i leczniczych
f) doposażenie ośrodków zdrowia w lekarstwa, środki opatrunkowe i 
sprzęt medyczny,
g) stwarzanie możliwości zarobkowania społeczności lokalnej,
h) organizowanie akcji celowych; zbiórek rzeczowych i finansowych na 
rzecz swoich podopiecznych oraz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen na kontynencie afrykańskim oraz w innych 
krajach rozwijających się,
i) promowanie i organizowanie wolontariatu krajowego i misyjnego,
j) niedochodową działalność wydawniczą polegającą na wydawaniu i 
rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych, o celach statutowych 
Fundacji, broszur, plakatów, ulotek, pocztówek itp.
k) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji dzieci i rodzin żyjących w 
skrajnym ubóstwie we współpracy z mediami oraz poszukiwanie 
sposobów niwelowania biedy w krajach rozwijających się,
l) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych 
celom Fundacji 
w kraju i za granicą,
m) organizowanie imprez masowych propagujących cele Fundacji,
n) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach 
działania,
o) prowadzenie badań sondażowych w kraju i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 fundacja realizowała cele statutowe we współpracy z misjonarzami oraz partnerami krajowymi i w Afryce na 
terenie 16 państw afrykańskich oraz w Indonezji.

1. Zarząd fundacji wyznaczył następujące cele priorytetowe:

- BUDUJEMY SZKOŁĘ W GHANIE, polegający na zbieraniu środków finansowych przeznaczonych na budowę drugiego budynku 
szkoły Dzieci Afryki nr 1 w Bundoli (Ghana) wraz z budynkiem dla nauczycieli i wolontariuszy – pozyskano 103.734,04 zł

- CZYSTA WODA, polegający na zbieraniu środków finansowych przeznaczonych na budowę studni oraz zakup i naprawę 
urządzeń związanych z dostarczeniem wody dla ośrodków misyjnych i lokalnych społeczności – pozyskano 138.727,42 zł 

- WOLONTARIAT MISYJNY, polegający na opracowaniu programu szkoleniowego oraz zorganizowaniu cyklu comiesięcznych 
spotkań przygotowujących kandydatów na wolontariuszy misyjnych Dzieci Afryki – pozyskano 2.148 zł. Do wolontariatu 
misyjnego przystąpiło 9 osób. Roczne szkolenie ukończyło 5 wolontariuszy misyjnych (z poprzedniego roku).

2. Najważniejsza inwestycja jaką udało się zrealizować:
- zakończenie budowy szkoły Dzieci Afryki nr 3 Dorze, świetlicy Dzieci Afryki oraz toalet (Etiopia) – 136.648,57 zł. Szkoła została 
oddana do użytku we wrześniu 2019 r.
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Ponadto fundacja sfinansowała:
- zakup wyposażenia dla misyjnych ośrodków zdrowia w Djouth (Kamerun) i Mbaikoro (Czad) – 49.987,56 zł
- budowę szkoły Dzieci Afryki nr 4 w Kwamneke (Tanzania) – 30.000 zł
- budowę studni przy szkole Dzieci Afryki nr 2 Kiruddu (Uganda) - 17.869,07 zł
- budowę sanitariatów dla przedszkola w Donia (Czad) – 10.713,35 zł
- budowę 5 domów dla osób niewidomych znad rzeki Lim (Rep. Środkowoafrykańska) – 8.611,60 zł
- zakup filtrów do uzdatniania wody w Kwamneke (Tanzania) 5.287,09 zł

Fundacja dofinansowała:
- budowę Centrum Dziecka w Yaoudne (Kamerun) – 6.442,50 zł

3. W obszarze opieki nad dziećmi fundacja wspierała podopiecznych w:
- Burundi (Gatara) dożywianie
- Czad (Mbaikoro, Donia) dożywianie, czesne, mundurki, leczenie, pieluchy, budowa sanitariatów dla przedszkola
- Etiopia (Dorze) buciki, koszulki, zorganizowanie misjonery dla dzieci
- Ghana (Duaga, Bundoli) dożywianie, wysyłka paczek świątecznych, materace, koszulki
- Kamerun (Djouth, Nguelemendouka, Yaounde,) mleko w proszku, pieluchy, dożywianie, opieka, paczki świąteczne, budowa 
Centrum Dziecka
- Malawi (Nkhata Bay) dożywianie, remont domu, wyposażenie
- Rep. Środkowoafrykańska (Bouar) dożywianie, czesne, leczenie, paczki świąteczne
- Rwanda (Rugango) dożywianie, przybory szkolne, mundurki, środki higieny
- Tanzania (Mgolole) mleko w proszku
- Uganda (Kiruddu) dożywianie, materace

w tym zorganizowano akcję świąteczno-noworocznej pomocy „Paczka dla dzieciaczka”, przygotowano 400 paczek dla dzieci 
krajów francuskojęzycznych (Kamerun i Rep. Środkowoafrykańska). 

Ponadto: 
- fundacja wsparła kobiety posądzone o czary w Ghanie (Gnani) poprzez zakup żywności 

na kwotę 129.357,17 zł

4. W obszarze edukacji dzieci, młodzieży oraz studentów fundacja wspierała podopiecznych w:
- Czad (Mbaikoro) podręczniki, 
- Etiopia (Dorze) budowa szkoły Dzieci Afryki nr 3, sprzęt sportowy, 
- Gambia (Kalagi) wysyłka paczek z piórnikami, ręczniki
- Ghana (Duaga, Gushiegu) stypendium, czesne, podręczniki, przybory szkolne, wysyłka paczki z piórnikami
- Rep. Środkowoafrykańska (Bouar, Ngaoundaye) czesne, mundurki, przybory szkolne, sprzęt muzyczny, maszyny do szycia, 
wyprawki na zajęcia krawieckie,
- Tanzania (Kwamneke, Kidongo) budowa szkoły Dzieci Afryki nr 4, wycieczka na szkolne safari, przybory szkolne, stypendium 
dla nauczyciela
- Uganda (Kiruddu) czesne, koszulki, sprzęt do biura
- Zambia (Mungu) podręczniki i przybory szkolne

Fundacja wysłała 3.654 piórników wyposażonych w przybory szkolne do Czadu, Etiopii, Gambii, Ghany, Kamerunu, Kenii, 
Republiki Środkowoafrykańskiej, Tanzanii, Zambii oraz do Indonezji. 

na kwotę 299.771,14 zł

5. W obszarze opieki nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi fundacja wspierała podopiecznych w:
- Ghana (Bundoli) wózek rehabilitacyjny
- Kamerun (Bertoua) materiały szkole, środki czystości, słodycze
- Namibia (Katima Mulilo) tablety z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej AAC, taśma rehabilitacyjna
- Rep. Środkowoafrykańska (Ngaoundaye) budowa pięciu domów dla niewidomych, dożywianie i środki pierwszej potrzeby
- Uganda (Mpunge) zabawki rehabilitacyjne

na kwotę 32.162,69 zł

6. W obszarze opieki zdrowotnej i profilaktyki fundacja wspierała działalność misyjnych placówek, w tym ośrodków zdrowia w:
- Czad (Mbaikoro) lekarstwa, wyposażenie w sprzęt (panele słoneczne, meble, lodówka na szczepionki)
- Ghana (Wiaga) wyposażenie w środki medyczne 
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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)

W Afryce: szkoły (15), przedszkole (1) sierociniec (1), misyjne ośrodki zdrowia i szpitale (6), 
ośrodki dla niepełnosprawnych (3)

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

12950

14

- Kamerun (Djouth) wyposażenie w sprzęt (meble, nosze, lodówka na szczepionki, kosiarka), mleko w proszku, pieluchy 

W ramach „Funduszu Medycznego” sfinansowano:
- Ghana (Bundoli) wózek rehabilitacyjny
- Etiopia (Dorze) transport lekarstw 
- Uganda (Kiruddu, Mpunge) budowa studni, zabieg operacyjny i rehabilitacja 8.letniego chłopca 

W ramach programu „Czysta Woda” sfinansowano:
- Ghana (Bundoli) – naprawa studni
- Tanzania (Kwamneke) – filtry do uzdatniania wody
- Uganda (Kiruddu) – budowa studni

Fundacja wspierała działalność polskich wolontariuszy medycznych, sfinansowano
- Dermatolog dla Afryki (lekarstwa) 
- Dentysta w Afryce (szczoteczki, pasty i płyny do zębów) 
- Leki dla afrykańskiej apteki – wysyłka paczek z suplementami diety
 
W ramach profilaktyki antymalarycznej sfinansowano zakup i wysyłkę moskitier do Czadu (Mbaikoro) i Malawi (Nkhata Bay).
 
W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym sfinansowano zakup opasek odblaskowych dla dzieci w Angoli (Luanda), Ghanie 
(Bundoli) i Namibii (Katima Mulilo) 

na kwotę 105.510,10 zł

ponadto;
- fundacja od firmy farmaceutycznej przyjęła darowiznę lekową o wartości 1.251,50 zł. Lekarstwa zostały przekazane do 
placówek medycznych na Madagaskarze w ramach wyprawy medycznej „Dermatolog dla Afryki”. 
- ze specjalistycznego sprzętu okulistycznego, stanowiącego własność fundacji, korzystali polscy lekarze okuliści w ramach 
wypraw misyjnych do Ghany, Kenii i na Madagaskar

7. W ramach działalności wolontariatu misyjnego fundacja organizowała cykl szkoleń comiesięcznych, przygotowujących 
wolontariuszy do pracy misyjnej w szkołach Dzieci Afryki - poniesiono koszty na szkolenie i ubezpieczenie wolontariuszy oraz 
wydanie certyfikatów na kwotę 1.500,42 zł

8. W/w programy fundacja realizowała z obywatelami Polski; misjonarzami z 10 zgromadzeń zakonnych, dwiema misjonarkami 
świeckimi, dwiema wolontariuszkami reprezentującymi organizacje non profit zarejestrowane w Afryce, dwiema organizacjami 
non profit zarejestrowanymi w Polsce i jedną osobą fizyczną. Część programów fundacja realizowała z partnerami lokalnymi; 
osobami duchownymi z trzech zgromadzeń zakonnych i jedną osobą fizyczną.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA OPIEKĘ 
ZDROWOTNĄ I PROFILAKTYKĘ.
 
W roku 2019 fundacja dofinansowała: 
wyposażenie misyjnych ośrodków zdrowia w 
Czadzie i Kamerunie – panele słoneczne, lodówki 
do przechowywania szczepionek, łóżka, nosze, 
meble etc. / wyposażenie misyjnych ośrodków 
zdrowia w Czadzie, Ghanie i Kamerunie w środki 
medyczne, lekarstwa, suplementy diety, 
opatrunki / zakup moskitier dla ubogich w 
Czadzie i Malawi / zakup wózka 
rehabilitacyjnego dla dziecka w Ghanie / 
operację i rehabilitację 8.letniego chłopca w 
Ugandzie / zakup lekarstw dermatologicznych 
dla wolontariuszki medycznej przeznaczonych 
dla ubogich w Kamerunie / budowę studni w 
Ugandzie / naprawę studni w Ghanie / zakup 
filtrów do uzdatniania wody dla Masajów w 
Tanzanii / opaski odblaskowe zapewniające 
bezpieczeństwo dzieciom na drodze w Angoli, 
Ghanie i Namibii / szczoteczki, pasty i płyny do 
pielęgnacji zębów w Czadzie

Ponadto fundacja przeznaczyła darowiznę 
lekową do placówki medycznej na 
Madagaskarze w ramach wyprawy humanitarnej 
„Dermatolog dla Afryki” oraz wypożyczała 
specjalistyczny sprzęt okulistyczny w ramach 
wypraw humanitarnych „Okuliści dla Afryki” do 
Ghany, Kenii i na Madagaskar.

88.99.Z 65 126,06 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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ. 

W roku 2019 fundacja dofinansowała: budowę 
szkół w Etiopii i Tanzanii / zakup sprzętu 
muzycznego dla szkoły muzycznej w Rep. 
Środkowoafrykańskiej / zakup tabletów i 
oprogramowania do nauki komunikacji 
alternatywnej AAC dla 3. niepełnosprawnych 
uczniów w Namibii / w ramach programów 
opieki indywidualnej "Adopcja Szkolna" naukę 
uczniom szkół podstawowych w Rep. 
Środkowoafrykańskiej i Zambii / w ramach 
programów opieki indywidualnej "Bilet do 
Świata" naukę uczniom szkół 
ponadpodstawowych w Ghanie, kursy 
przygotowujące do zawodu i zakup maszyn do 
szycia dla dziewcząt w Rep. 
Środkowoafrykańskiej, studia medyczne, 
pielęgniarskie i pedagogiczne dla 4. studentów 
w Ghanie / stypendium dla nauczyciela w 
Tanzanii / zakup podręczników dla uczniów w 
Czadzie, Ghanie i Zambii / zakup mundurków dla 
uczniów w Czadzie, Rep. Środkowoafrykańskiej i 
Rwandzie / zakup przyborów szkolnych dla 
uczniów w Ghanie, Rep. Środkowoafrykańskiej, 
Tanzanii i Zambii / zakup sprzętu sportowego dla 
uczniów w Etiopii / wycieczkę do Parku 
Narodowego dla uczniów w Tanzanii / wysyłkę 
paczek z 3.654 piórnikami.

85.60.Z 50 973,47 zł

3 działalność charytatywnej

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA OPIEKĘ 
OGÓLNĄ. 
W roku 2019 fundacja dofinansowała: zakup 
mleka w proszku dla dzieci głodujących w 
Czadzie, Kamerunie i Tanzanii / dożywianie 
dzieci głodujących i szkolnych w Burundi, 
Czadzie, Etiopii, Ghanie, Kamerunie, Rep. 
Środkowoafrykańskiej, Rwandzie i Ugandzie / 
zakup artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, 
pieluch i środków do higieny dla dzieci w 
Czadzie, Etiopii, Gambii, Ghanie, Kamerunie i 
Rwandzie / poprawę infrastruktury i 
wyposażenie placówek opiekuńczych w Czadzie i 
Kamerunie, budowę domów dla rodzin osób 
niewidomych w Rep. Środkowoafrykańskiej oraz 
remont i wyposażenie domu beneficjentów w 
Malawi

88.99.Z 17 310,91 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 041 268,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 016 928,25 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 22 265,63 zł

d) przychody finansowe 2 074,98 zł

e) pozostałe przychody 0,00 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

1 47.99.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową. W roku 2019 fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą, aby wspierać jej funkcjonowanie. Głównie sprzedawano artykuły 
pamiątkarskie pochodzenia afrykańskiego, wykonane przez miejscowych rzemieślników i 
artystów. W w/w artykuły fundacja zaopatruje się podczas wypraw do Afryki oraz dzięki 
uprzejmości misjonarzy. Fundacja sprzedaje płyty DVD i CD z własnymi materiałami 
dokumentującymi działalność w Afryce, sprzedaje gadżety fundacyjne. Artykuły sprzedawane 
są na stosiku fundacji podczas imprez plenerowych i na tzw. "niedzielach misyjnych" oraz w 
biurze fundacji.

2 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet. W roku 2019 fundacja prowadziła działalność 
gospodarczą, aby wspierać jej funkcjonowanie. Głównie sprzedawano artykuły pamiątkarskie 
pochodzenia afrykańskiego, wykonane przez miejscowych rzemieślników i artystów. W w/w 
artykuły fundacja zaopatruje się podczas wypraw do Afryki oraz dzięki uprzejmości 
misjonarzy. Fundacja sprzedaje płyty DVD i CD z własnymi materiałami dokumentującymi 
działalność w Afryce, sprzedaje gadżety fundacyjne. Artykuły sprzedawane są za 
pośrednictwem sklepiku misyjnego o nazwie „Market Dzieci Afryki”.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 170 182,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 871 086,66 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 716,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 160 240,55 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

1 Budowa czwartego budynku szkolnego dla Szkoły Dzieci Afryki nr 4 w Kwamneke (Tanzania). 30 000,00 zł

2 Wyposażenie misyjnego ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Czad) w panele słoneczne, sprzęt 
medyczny, meble, lekarstwa i suplementy diety.

27 738,97 zł

3 Wyposażenie misyjnego ośrodka zdrowia w Djouth (Kamerun) w sprzęt medyczny i meble. 25 000,00 zł

4 Pokrycie kosztów administracyjnych fundacji (czynsz, świadczenia stałe). 16 830,11 zł

1 „Szkoła dla Masajów” – z przeznaczeniem na budowę szkoły w Kwamneke (Tanzania). 30 000,00 zł

2 „Dzieci Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności fundacji, w tym pokrycie części 
kosztów administracyjnych.

16 830,11 zł

3 „Dermatolog dla Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza dermatologa 
dr Anny Chałupczak-Winiarskiej.

7 100,00 zł

4 „Czysta woda” – z przeznaczeniem na budowę studni w Afryce. 5 287,09 zł

5 „Szkoła w Ghanie” – z przeznaczeniem na wsparcie edukacji uczniów szkoły Dzieci Afryki nr 1 im. 
Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli.

4 157,56 zł

6 „African Music School” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności Szkoły Muzycznej w Bouar 
(Rep. Środkowoafrykańska).

2 990,00 zł

7 „Leki dla afrykańskiej apteki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności pomocowej farmaceuty 
dr Michała Wierzbickiego.

2 751,41 zł

w 
tym:

0,00 zł

655 745,04 zł

189 729,85 zł

3 346,14 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)

22 265,63 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 305 053,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 18 101,26 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 823 223,53 zł 160 240,55 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

711 875,25 zł 143 410,44 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 164,37 zł

0,00 zł

107 183,24 zł

0,67 zł 0,00 zł

16 830,11 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 6 689,11 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 18 101,26 zł

6 689,11 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.

Druk: NIW-CRSO 9



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)

1 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)

1,00 etatów

1 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)

10 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

8 osób

Druk: NIW-CRSO 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 61 711,06 zł

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

61 711,06 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)

2 453,00 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)  

0,00 zł

23 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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37 275,06 zł

36 395,06 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 880,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 436,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 61 711,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

2 453,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Robert Noga Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-03
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