
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina OTWOCK

Powiat OTWOCKI

Ulica BRANIEWSKA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość OTWOCK Kod pocztowy 05-400 Poczta OTWOCK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@animacja.org

Strona www www.animacja.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-02-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000241679

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie szeroko pojętej kultury w Polsce i na świecie.
2. Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności 
kulturalnej.
3. Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa, w tym lokalnych 
społeczności wiejskich.

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

Halina Olszewska prezes TAK

Aleksandra Sadokierska członek zarządu TAK

Przemysław Olszewski członek zarządu 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

Remigiusz Hanaj Mazur przewodniczący rady 
programowej

TAK

Sebastian Krok członek rady TAK

Marek Zakrzewski członek rady TAK

FUNDACJA ANIMACJA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

4. Promocja sztuki filmowej, w tym filmu animowanego i reklamowego ze 
szczególnym uwzględnieniem jego historii, technicznych aspektów 
realizacji, interaktywności oraz uniwersalizmu przekazywanych treści.
5. Promocja nowoczesnych rozwiązań wspomagających pracę artystów 
organizujących przedstawienia, w tym zwłaszcza wykorzystania efektów 
specjalnych, animatoryki i nowych mediów.
6. Promocja nowych zjawisk w kulturze oraz niekonwencjonalnych 
przedsięwzięć artystycznych.
7. Promocja świadomości europejskiego, wspólnego dziedzictwa 
kulturowego opartego na bogactwie otwartych i wpływających na siebie 
tożsamości kulturowych oraz wiedzy na temat różnorakich inicjatyw i 
programów Unii Europejskiej, w tym w dziedzinie kultury, edukacji i 
mediów.
8. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony materialnych i 
niematerialnych dóbr kultury oraz tradycji.
10. Promocja młodych talentów.
11. Promocja czytelnictwa oraz ilustracji książkowej i sztuki komiksu.
12. Promocja wzornictwa przemysłowego, w tym wzornictwa zabawek.
13. Działalność na rzecz tłumaczeń literatury oraz ścieżek dialogowych 
filmów i programów telewizyjnych oraz przekładów literatury 
zagranicznej.
14. Działalność na rzecz ekologii, ochrony roślin i zwierząt, ochrony 
środowiska i przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego.
15. Promocja architektury krajobrazu oraz ochrona krajobrazu 
przyrodniczego i kulturowego.
16. Promocja turystyki, w tym kulturalnej, krajoznawstwa, agroturystyki 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także turystyki rowerowej.
17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
18. Propagowanie sposobów wykorzystania alternatywnych źródeł 
energii.
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społecznościami.
20. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
21. Upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz podejmowanie działań 
na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
22. Działania na rzecz osób defaworyzowanych i wykluczonych w 
społeczeństwie: mieszkających na wsi i w miastach do 20 tysięcy 
mieszkańców, pochodzących z rodzin patologicznych, rolników, 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych, chorych, ofiar katastrof i 
klęsk żywiołowych, bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci i 
ich rehabilitacja - społeczna i zawodowa, w tym w szczególności poprzez 
sztukę.
23. Działania na rzecz równego dostępu do kultury i edukacji osób 
defaworyzownych w społeczeństwie.
24. Działania na rzecz mniejszości narodowych, w szczególności pomoc w 
promowaniu ich kultury i jej wytworów.
25. Zwalczanie analfabetyzmu, w tym cyfrowego (digital divide) oraz 
promocja kształcenia ustawicznego.
26. Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów, w tym odbiorców e-
usług.
27. Działalność naukowa i naukowo-techniczna.
28. Działalność oświatowa, tym również polegająca na kształceniu 
studentów.
29. Upowszechnianie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych 
z Internetem oraz korzyści płynących ze swobodnego posługiwania się 
technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.

Druk: MPiPS 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. 94.99.Z Organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją i 
upowszechnianiem kultury i sztuki, w tym koncertów, festiwali, 
przeglądów. 2. 94.99.Z Organizowanie konkursów twórczości, w tym w 
szczególności ludzi młodych oraz osób defaworyzowanych w 
społeczeństwie. 3. 94.99.Z Organizowanie prelekcji, spotkań, pokazów, 
prezentacji, seminariów na tematy zbieżne z celami Fundacji. 4. 85.52.Z 
Organizowanie szkoleń, kursów i praktyk i innych działań edukacyjnych o 
tematyce artystycznej. 5. 85.59.B Organizowanie szkoleń, kursów i praktyk 
i innych działań edukacyjnych o tematyce zbieżnej z celami Fundacji. 6. 
58.14.Z Wydawanie czasopism, wydawnictw okolicznościowych i 
periodycznych. 7. 58.11.Z Wydawanie książek. 8. 91.03.Z Organizowanie 
przedsięwzięć polegających na rewaloryzacji zabytkowych założeń 
ogrodowych, renowacji i konserwacji dzieł sztuki i zabytków. 9. 62.01.Z 
Tworzenie stron internetowych i internetowych baz danych oraz 
programów komputerowych.
10. 59.20.Z Wydawanie, reprodukcję nagrań audiowizualnych. 11. 59.11.Z 
Produkcję nagrań audiowizualnych, w tym w szczególności filmów 
animowanych i reklamowych. 12. 59.13.Z Rozpowszechnianie filmów i 
programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych na nośnikach 
analogowych i cyfrowych. 13. 91.01.B Zbieranie wszelkich wytworów 
kultury i nauki w formie kolekcji i mediatek i udostępnianie ich 
społeczeństwu. 14. 61.90.Z Organizowanie i prowadzenie Gminnych 
Centrów Informacji, kawiarenek internetowych, punktów informacyjnych, 
w tym także w systemie objazdowym, przy pomocy busów i furgonetek. 
15. 59.14.Z Organizowanie i tworzenie stacjonarnego a także 
objazdowego systemu prezentacji sztuk audiowizualnych. 16. 90.02.Z 
Promocja nowoczesnych rozwiązań wspomagających pracę artystów 
organizujących przedstawienia, w tym zwłaszcza wykorzystania efektów 
specjalnych, animatoryki i nowych mediów. 17. 90.04.Z Tworzenie i 
prowadzenie galerii, teatrów, kin, muzeów, domów pracy twórczej 
agencji, biur, ekspozytur, ośrodków badawczych, palcówek szkoleniowych 
i innych placówek realizujących zadania statutowe. 18. 72.20.Z 
Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. 19. 73.11.Z Podejmowanie działań na 
prowadzeniu kampanii reklamowych i innych usługach reklamowych 
mających na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie odbiorców kultury, w 
tym doradztwo marketingowe. 20. 69.10.Z Podejmowanie działań 
doradczych prawnych, jako wspomagających wyrównywanie szans grup 
osób wykluczonych. 21. 94.99.Z Podejmowanie działań doradczych 
eksperckich w zakresie pozyskania dofinansowań do projektów ze źródeł 
zewnętrznych. 22. 74.90.Z Podejmowanie działalności impresaryjnej w 
imieniu indywidualnych osób lub instytucji, w celu zaangażowania do 
filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej, wydania książek, nagrań 
muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych przez wydawców, 
producentów 23. 82.30.Z Organizowanie wszelkich imprez związanych z 
promocją i upowszechnianiem kultury i sztuki, w tym wystaw, targów, 
konferencji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja realizowała projekt Praga GADA dla seniorów z Pragi. Celem projektu była promocja 
kompetencji kulturowych seniorów poprzez stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej 
seniorów i osób młodych z terenu prawobrzeżnej Warszawy i gmin ościennych. Celami szczegółowymi 
były: 
I. Poprawa kompetencji informatycznych seniorów. 
Kurs informatyczny odbył się w 2 edycjach gromadząc 24 kursantów, którzy z determinacją, pod okiem 
trenera i wolontariuszy zgłębiali meandry obsługi internetu i korzystania z jego dobrodziejstw. 
Otrzymali poza wiedzą (50 godzin kursu) materiały szkoleniowe (podręcznik informatyki dla seniorów) 
oraz wyżywienie. Ankiety wypełniane na początku i na końcu kursu potwierdziły wzrost kompetencji 
informatycznych seniorów. Pozytywną ocenę uzyskali trenerzy i firma cateringowa, a także pisany duża 
czcionką podręcznik. 
II. Podniesienie samooceny seniorów oraz statusu seniorów w ocenie młodzieży. Cel
został z powadzeniem osiągnięty - dzięki 8 edycjom warsztatów pamięci oraz 2 edycjom warsztatów 
ilustracji oraz najbardziej entuzjastycznie przyjętym przez seniorów - mobilnym warsztatom w 
zabytkowym Jelczu -
leciwym autobusie "ogórku". Na warsztatach pamięci, na których zawsze byli obecni seniorzy oraz 
młodzież, oba pokolenia poznawały opinie o zwyczajach prażan i życiu codziennym wczoraj i dziś, uczyli 
się razem (w grupach mieszanych) np. mówienia gwarą warszawską, słuchali anegdot i dorzucali swoje, 
komentowali i korygowali wypowiedzi prelegentów. Na warsztatach ilustracji
dzieci z biednych środowisk z Pragi Północ z dużym zainteresowaniem poznawały tajniki warsztatu
ilustratora książek pod okiem nobliwego artysty plastyka, ucznia Jana Marcina Szancera Pana Bohdana 
Wróblewskiego (lat 86). Dzięki warsztatom udało się pokazać młodzieży potencjał seniorów jako 
ekspertów od historii obyczajowej XX wieku, posiadających wiedzę użyteczną, budzącą 
zainteresowanie. Zbliżyliśmy do siebie pokolenie dziadków i wnuków.  Finałem projektu było wydanie 
komiksu "Praga Gada. O międzywojniu" adaptującego opowieści prażan dostępne na stronie 
http://www.pragagada.pl

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Celem projektu Praga 
Gada. O międzywojniu 
była promocja 
kompetencji 
kulturowych seniorów 
poprzez stworzenie 

85.59.B

Druk: MPiPS 4



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

warunków dla
integracji  
międzypokoleniowej 
seniorów młodszych 
pokoleń z terenu 
prawobrzeżnej 
Warszawy i gmin 
ościennych. Celami 
szczegółowymi były: 1. 
Poprawa kompetencji 
informatycznych 
seniorów.  Fundacja 
Animacja 
przeprowadziła w 
ramach projektu 2 
edycje
kursu informatycznego 
we wrześniu 2016. 

2. Podniesienie 
samooceny seniorów 
oraz statusu seniorów 
w ocenie młodzieży. 
Fundacja osiągnęła cel 
poprzez osiem  
warsztatów 
retrospekcji.
Fundacja 
zarejestrowała 25 
wywiadów z seniorami, 
w tym 9 wywiadów z 
osobami
po 90 roku życia i 
zamieściła na stronie 
www.PragaGada.pl 50 
nowych fragmentów 
wywiadów z tymi 
seniorami. Na 
podstawie wywiadów 
seniorzy i artyści 
stworzyli wspólnie 9 
nowel komiksowych, 
ukazujących świat 
dwudziestolecia 
międzywojennego 
widzianego oczami 
ówczesnych dzieci. 
Fundacja Animacja 
wzbogaciła zatem 
wiedzę młodzieży o 
kompetencjach 
seniorów także poprzez 
publikację komiksu. 
Album mający 128 
kolorowych stron i 
twarda okładkę ukazał 
się w ostatnich dniach 
grudnia 2016.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Wydawanie książek. 
Fundacja opublikowała 
2 wydanie komiksu 
Praga Gada. O wojnie i 
w nakładzie 1000 egz. 
nadal oferuje je 
nabywcom. Nowele 
komiksowe do tej 
antologii powstały w 2 
trybach – na 
zamówienie oraz na 
konkurs. Komiks 
zawiera 11 nowel, 
będących adaptacjami 
opowieści zebranych na 
tej stronie www. To 
pierwszy komiks o 
prażanach, pierwszy też 
raz narracje 
biograficzne Polaków 
zostały zilustrowane 
przez znamienitych 
ilustratorów z zagranicy 
– Alberto Pagliaro 
(Włochy), Tonego 
Sandovala (Meksyk) i 
Konstantina Komardina 
(Rosja). Obcokrajowcy, 
wolni od lokalnych 
stereotypów, skupili się 
na emocjach seniorów, 
na wojnie widzianej 
oczami ówczesnych, 
praskich dzieci. Polscy 
rysownicy (M. 
Śledziński, P. Truściński, 
K. Ostrowski oraz M. 
Szymanowicz) postąpili 
zresztą podobnie. 
Antologia ta, to zapis 
spotkania wrażliwości 
dwóch pokoleń: 
scenarzystów i 
rysowników z 
pokoleniem seniorów. 
Nie jest to więc komiks 
historyczny, 
ilustrowana wykładnia 
polityki historycznej, 
ale antropologiczny, w 
którym ważne stało się 
oddanie klimatu życia 
codziennego 
mieszkańców 
okupowanej przez 
wojska niemieckie, a 

58.11.Z
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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 wyników/zysków i strat) 162,879.59 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,289.59 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,090.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 159,500.00 zł

potem radzieckie Pragi. 
Nie zabrakło także, tak 
bliskich dziecięcemu 
widzeniu świata, 
elementów 
fantastycznych i 
symbolicznych. 
Powstawianiu komiksu 
towarzyszyły wykłady 
komiksowe, warsztaty 
komputerowe dla 
seniorów i konsultacje 
scenariuszy z 
wiekowymi 
rozmówcami.

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,289.59 zł
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0.00 zł

159,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,090.00 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 164,134.44 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

0.00 zł 0.00 zł

2,138.73 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,495.71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 159,500.00 zł
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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 1,289.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -48.73 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 159,500.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów
20.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

10.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

60,000.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 60,000.00 zł

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

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)

2,000.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,000.00 zł

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

5,000.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,000.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Praga Gada. O 
międzywojniu.

Promocja kompetencji 
kulturowych seniorów 
warszawskiej Pragi wśród 
innych pokoleń i ochrona 
dziedzictwa niematerialnego w 
postaci relacji słownych 
najstarszych (90+) seniorów.

MRPiPS 159,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Halina Olszewska Data wypełnienia sprawozdania 2017-07-17
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