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• 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 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WOJNICKA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-774 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@kancelariasaska.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14675142800000 6. Numer KRS 0000443862

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

Bernd Siggelkow 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

Łukasz Podolski członek kuratorium TAK

Ursula Niehoff Buscher członek kuratorium NIE

ARKA FUNDACJA DZIECI

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wspieranie dzieci i młodzieży wymagających pomocy, w tym wspieranie 
przy pokonywaniu problemów rodzinnych.
2. Wspieranie projektów doradztwa, pomocy w sprawach 
wychowawczych i przy zażegnywaniu konfliktów. 
3. Wspieranie projektów pracy społecznej z dziećmi.
4. Edukacja dzieci i młodzieży.
5. Pomoc rodzicom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.
6. Działalność charytatywna.
7. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Tworzenie sensownych możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży.
2. Organizowanie pozaszkolnych zajęć z dziećmi i młodzieżą.
3. Wspieranie i rozwijanie dialogu z dziećmi i młodzieżą w centrach 
społecznych.
4. Tworzenie możliwości rekreacyjnych.
5. Organizowanie propozycji spędzania wolnego czasu i kursów dla dzieci i 
młodzieży.
6. Wsparcie i pomoc przy tworzeniu nowych projektów profilaktycznych 
pracy z młodzieżą w Polsce i Europie, w szczególności projektów 
niemieckiej fundacji - "Die Arche" Christliches Kinder - und Jugendwerk e. 
V.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Wyjazdy wakacyjne:

Gospodarstwo Agroturystyczne Dolina Bobrów - sierpień, dzieci młodsze, 5 dni, 13 dzieci - kolonia

Krasnobród - lipiec, dzieci starsze, 5 dni, 15 dzieci - obóz

Berlin - lipiec, 3 dni, 8 dzieci starszych

Lato w mieście 2018

wycieczki: 

- Centrum Pieniądza (sierpień), 

- Dzień Sąsiada organizowany przez Fundację dla Somalii (lipiec): w programie koncert muzyki afrykańskiej w wykonaniu Buby 
Badjie Kuyateh, warsztaty rękodzieła, poczęstunek

- Dentsu Aegis Network Polska (lipiec): warsztaty z tworzenia reklamy, zajęcia z jogi dla dzieci, zapoznanie z najnowszymi 
technologiami, m.in VR

Zima w mieście 2018:

- wyjście do kina,

- wyjście na lodowisko,

- wycieczka do Muzeum Azji i Pacyfiku na wystawę poświęconą Turkmenistanowi

- treningi ogólnorozwojowe,

- warsztaty w Domu Kultury Praga, których tematem przewodnim były Hawaje

- zajęcia na terenie Arki (prace kreatywne, gotowanie, etc.)

PROJEKTY, w których braliśmy udział:
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1. KOLORY ŁĄCZĄ - RAZEM PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Projekt realizowany przez Staromiejski Dom Kultury w ramach programu Kultura Otwartości w terminie maj - lipiec 2018 r. W 
jego ramach odbyły się spotkania z przedstawicielami innych kultur, warsztaty wycinania szablonów, warsztaty filmowe 
zakończone powstaniem filmu "Twardziele z Pragi", malowanie muralu na ulicy Brzeskiej w Warszawie.

2. MURAL "A" realizowany przez Fundację PO-nad-TO w terminie październik - grudzień 2018 r. W ramach projektu odbyły się 
prace nad szablonami wykorzystanymi do powstania muralu oraz prace nad samym muralem na ul. Wileńskiej w Warszawie. 
Temat muralu był związany z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

3. Projekt realizowany przez Arkę Fundację Dzieci, do którego zaprosiliśmy dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców na Targówku. W 
ramach projektu odbył się kurs pływania dla podopiecznych Arki i dzieci z Ośrodka oraz cykl wyjść integracyjnych, m.in. na 
ściankę wspinaczkową i na kręgle, trening piłki nożnej. Projekt realizowany od maja do października 2018 r.

ZAJĘCIA CYKLICZNE:

1. Warsztaty Filmowe prowadzone przez Lude Victor Reno z Fundacji PO-Nad-TO. Efektem końcowym było powstanie filmu 
"Wiking i Batman". Warsztaty odbywały się od października do grudnia.

2. Kurs kulinarny prowadzony przez kucharza z Ameryki Południowej - dzieci przygotowywały potrawy kuchni tex-mex. Zajęcia 
realizowane co dwa tygodnie od października do grudnia. 

3. Kurs języka niemieckiego.

4. Zajęcia na basenie raz w tygodniu.

5. Treningi ogólnorozwojowe odbywające się dwa razy w tygodniu.

GOŚCIE W ARCE:

W ramach edukacji wielokulturowej spotkaliśmy się z obywatelami:

AZERBEJDŻANU (prezentacja i wspólne gotowanie - luty 2018), 

TURKMENISTANU (prezentacja i warsztaty kulinarne - marzec 2018),

BRAZYLII (zajęcia pokazowe capoeira angola - maj 2018),

MEKSYKU (prezentacja i gotowanie - czerwiec 2018),

HONDURASU (warsztaty kulinarne - wrzesień 2018),

KOLUMBII (prezentacja, nauka tańca, gotowanie - październik 2018)

- Michał Przywuski - opowiadał o swojej żeglarskiej przeprawie przez Atlantyk (luty 2018)

- Rotary Club - przedstawiciele Rotary Club chcieli zobaczyć jak Arka wygląda, jak pracujemy z dziećmi, na koniec spotkania 
wspólnie z nami i podopiecznymi zjedli obiad (styczeń 2018)

IMPREZY CYKLICZNE ORGANIZOWANE W ARCE:

- 4. urodziny Arki

- spotkanie Bożonarodzeniowe

- spotkanie Wielkanocne

KONKURSY, W KTÓRYCH BRALIŚMY UDZIAŁ
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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

1. "Bogactwo Kolumbii" - konkurs plastyczny dla podopiecznych organizowany przez Arkę i Staromiejski Dom Kultury w ramach 
programu Kultura Otwartości. Jurorami byli obywatele Kolumbii mieszkający w Polsce. Konkurs zakończony mini wernisażem i 
wystawą czasową w galerii w Staromiejskiego Domu Kultury.

2. Giga Jajo Wielkanocne - konkurs organizowany przez Bohema - Artystyczny Festiwal Wielkanocny.

PRAKTYKANCI:

- studentki Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek Animacja kulturowa - warsztaty poświęcone kulturze Wietnamu (styczeń 
2018), pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, wspólne gry i zabawy.

WYCIECZKI/ WYJŚCIA (inne niż lato w mieście):

- Centrum Wielokulturowe w Warszawie - Spotkanie  okazji Światowego Dnia Uchodźcy. Tematem przewodnim była kultura 
Kirgistanu. W programie znalazły się m.in. prezentacja kraju, warsztaty filcowania oraz poczęstunek /potrawy kirgiskie/ 
(czerwiec 2018)

- Ośrodek dla Cudzoziemców na Targówku - Dzień Integracyjny - w programie: poczęstunek, animacje, występ teatru 
improwizowanego, gry i zabawy integracyjne (październik 2018)

- Hotel Hilton - wycinanie dyń i zdobienie ciasteczek wspólnie z szefem kuchni i pracownikami hotelu (październik 2018)

- Staromiejski Dom Kultury - obchody Dnia Św. Marcina - warsztaty z robienia lampionów, poczęstunek (rogale 
świętomarcińskie), spacer z lampionami po warszawskiej Starówce. Wydarzenie zorganizowane przy pomocy Goethe Institut i 
Staromiejskiego Domu Kultury

- Mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze (listopad 2018)

- Ambasada Panamy - spotkanie z Ambasadorem Panamy w Polsce, prezentacja kraju, konkurs wiedzy z nagrodami, 
poczęstunek (grudzień 2018)

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Dzień Uśmiechu (październik)

Dzień bez Przemocy (październik)

Dzień Edukacji Narodowej (październik)

Dzień Ziemi (wrzesień)
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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

50

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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 na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną 
bez zakwaterowania świadczoną osobom i 
rodzinom w ich domach lub poza nimi, 
realizowaną przez instytucje administracji 
publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom 
katastrof,organizacje o zasięgu ogólnopolskim 
lub lokalnym oraz przez specjalistów 
udzielających porad, m.in. poprzez.

Wyjazdy wakacyjne:

Gospodarstwo Agroturystyczne Dolina Bobrów - 
sierpień, dzieci młodsze, 5 dni, 13 dzieci - kolonia

Krasnobród - lipiec, dzieci starsze, 5 dni, 15 
dzieci - obóz

Berlin - lipiec, 3 dni, 8 dzieci starszych

Lato w mieście 2018

wycieczki: 

- Centrum Pieniądza (sierpień), 

- Dzień Sąsiada organizowany przez Fundację dla 
Somalii (lipiec): w programie koncert muzyki 
afrykańskiej w wykonaniu Buby Badjie Kuyateh, 
warsztaty rękodzieła, poczęstunek

- Dentsu Aegis Network Polska (lipiec): warsztaty 
z tworzenia reklamy, zajęcia z jogi dla dzieci, 
zapoznanie z najnowszymi technologiami, m.in 
VR

Zima w mieście 2018:

- wyjście do kina,

- wyjście na lodowisko,

- wycieczka do Muzeum Azji i Pacyfiku na 
wystawę poświęconą Turkmenistanowi

- treningi ogólnorozwojowe,

- warsztaty w Domu Kultury Praga, których 
tematem przewodnim były Hawaje

- zajęcia na terenie Arki (prace kreatywne, 
gotowanie, etc.)

88.99.Z 6 000,00 zł
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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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych:
PROJEKTY, w których braliśmy udział:

1. KOLORY ŁĄCZĄ - RAZEM PRZECIWKO 
DYSKRYMINACJI

Projekt realizowany przez Staromiejski Dom 
Kultury w ramach programu Kultura Otwartości 
w terminie maj - lipiec 2018 r. W jego ramach 
odbyły się spotkania z przedstawicielami innych 
kultur, warsztaty wycinania szablonów, warsztaty 
filmowe zakończone powstaniem filmu 
"Twardziele z Pragi", malowanie muralu na ulicy 
Brzeskiej w Warszawie.

2. MURAL "A" realizowany przez Fundację PO-
nad-TO w terminie październik - grudzień 2018 r. 
W ramach projektu odbyły się prace nad 
szablonami wykorzystanymi do powstania 
muralu oraz prace nad samym muralem na ul. 
Wileńskiej w Warszawie. Temat muralu był 
związany z 100-leciem odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

3. Projekt realizowany przez Arkę Fundację 
Dzieci, do którego zaprosiliśmy dzieci z Ośrodka 
dla Cudzoziemców na Targówku. W ramach 
projektu odbył się kurs pływania dla 
podopiecznych Arki i dzieci z Ośrodka oraz cykl 
wyjść integracyjnych, m.in. na ściankę 
wspinaczkową i na kręgle, trening piłki nożnej. 
Projekt realizowany od maja do października 
2018 r.

ZAJĘCIA CYKLICZNE:

1. Warsztaty Filmowe prowadzone przez Lude 
Victor Reno z Fundacji PO-Nad-TO. Efektem 
końcowym było powstanie filmu "Wiking i 
Batman". Warsztaty odbywały się od 
października do grudnia.

2. Kurs kulinarny p

85.51.Z 5 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 650 763,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 650 167,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 596,64 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 639 152,50 zł

2.4. Z innych źródeł 596,64 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 014,50 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

w 
tym:

0,00 zł

8 111,50 zł

631 041,00 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 -134 245,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 014,50 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: 794 731,20 zł 11 014,50 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

784 412,37 zł 11 014,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

8 788,79 zł

0,00 zł

1 530,04 zł 0,00 zł

1 pobyt agroturystyka  + transport dla dzieci, podopiecznych Fundacji 10 080,00 zł

2 organizacja zajęć sportowych dla dzieci, podopiecznych Fundacji 934,50 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

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)

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)

5,10 etatów

2 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

3 osób fizycznych

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. 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 199 978,77 zł

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

199 978,77 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)  

2 083,11 zł

1 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  OKw 
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)

7 osób

w 
tym:

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

7 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

167 838,08 zł

167 838,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 32 140,69 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 199 978,77 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

5 007,84 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

Bernd Siggelkow Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-05
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