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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica FRETA Nr domu 20/24A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-227 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 530494027

Nr faksu E-mail stopociech@stopociech.pl Strona www www.stopociech.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-05-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14095084200000 6. Numer KRS 0000278980

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

Mirosław Pilśniak prezes fundacji TAK

Katarzyna Dołęgowska - 
Urlich

członek zarządu TAK

Joanna Szulc-Salwicka 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

Adam Sulikowski członek rady fundacji TAK

Jarosław Krawiec członek rady fundacji TAK

Mirosław Sander członek rady fundacji TAK

Dawid Kołodziejczyk członek rady fundacji TAK

Anna Ciupa członek rady fundacji TAK

Rafał Świeżak członek rady fundacji TAK

FUNDACJA "STO POCIECH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez 
działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z 
zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.
Celami szczegółowymi Fundacji są:

- wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego 
wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców,
- wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, 
społecznym, zawodowym i ekonomicznym,
- promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; 
kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora 
rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,
- przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz 
wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób 
szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie 
wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w 
kryzysie emocjonalnym),
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z 
problemem niepełnosprawności,
- wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa 
(wychowanie do przyszłości),
- propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i 
domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca,
- propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego,
- przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i 
zawodowego,
- działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu 
posłannictwa Zakonu Dominikanów,
- pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego 
stosunku do przyrody i środowiska naturalnego, 
- kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- działania edukacyjne, kulturalne i duszpasterskie wspomagające 
wszechstronny rozwój poszczególnych osób tworzących rodzinę,
- w tym działania charytatywne, edukacyjne, profilaktyczne i 
terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy 
utrudniające rozwój rodziny jako całości jak i jej poszczególnych członków, 
w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz rodzin nieprzystosowanych, rodzin z problemem 
alkoholizmu, bezrobocia, przemocy bądź chorobami i zaburzeniami 
psychicznymi,
- działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z różnymi 
formami niepełnosprawności,
- kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia,
- działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne 
ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy,
- organizację i promocję wolontariatu,
- współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów 
wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne 
konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery,
- organizację i utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla rodzin z dziećmi,
- rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej,
- działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz 
gromadzenie księgozbiorów,
- organizowanie jarmarków i aukcji,
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
- udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację 
celów zbliżonych do celów Fundacji,
- podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami 
Fundacji,
- prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Sto Pociech prowadzi na warszawskiej Starówce ośrodek rozwoju rodziny z kompleksową ofertą zajęć o charakterze 
profilaktycznym i wspierającym dla rodzin z małymi dziećmi (od 0 do 9 lat). Fundacja tworzy miejsca zarówno środowiskowego 
jak i specjalistycznego wsparcia dla rodzin poprzez prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów 
psychoedukacyjnych, specjalistycznych porad i konsultacji, grup wsparcia dla rodziców, grup zabawowych dla dzieci z rodzicami 
i bez rodziców, warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym, zajęć i spotkań dla całych rodzin, teatrzyków, koncertów, 
gier terenowych.  Fundacja utrzymuje również otwartą, integracyjną klubokafejkę której oferta (napoje, ciastka) jest dostępna 
cenowo dla rodzin z różnych grup społecznych. Kafejka posiada spory taras, przylega do niej ogród o powierzchni 1500m2. 
Ogród jest miejscem zabawy i kontaktu z przyrodą, jest bogatym terenem doświadczalnym. 
Sto Pociech to miejsce sprzyjające budowaniu relacji, powstawaniu więzi, spotkaniu rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą 
samym. Tworzymy wyjątkową przestrzeń, inspirującą do naturalnej, spontanicznej zabawy, swobodnego rozwoju i odkrywania 
otaczającego świata. Uczymy i wspieramy, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, pomagamy w sytuacjach trudnych i w 
odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicem. Prowadzimy modelowy ośrodek wsparcia, profilaktyki i integracji dla 
rodzin z małymi dziećmi. Dążymy do tego, aby ta praktyka stawała się jak najbardziej popularna.
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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

4100

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
- w ramach działalności statutowej nieodpłatnej 
Fundacja udostępniała rodzinom z małymi 
dziećmi (w różnej sytuacji materialnej) przyjazną 
i atrakcyjną do zabawy salę o charakterze placu 
zabaw pod dachem (projekt „Figle-migle”). 
Kolejnym działaniem nieodpłatnym jest projekt 
realizowany w Ogrodzie Stu Pociech, który 
przylega do budynku Fundacji i jest unikalną w 
wielkim mieście przestrzenią integracji i 
promowania zabaw naturalnych. Ponadto 
Fundacja organizowała bezpłatne indywidualne 
konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz 
spotkania dla rodziców powracających do Polski 
po dłuższym pobycie zagranicą.

88.99.Z 28 069,00 zł

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

Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana - w ramach działalności 
statutowej odpłatnej Fundacja 
organizowała: - warsztaty umiejętności 
wychowawczych, warsztaty rozwoju 
osobistego dla rodziców, grupy wsparcia 
dla mam, ojców, - warsztaty dla starszych 
dzieci i ojców wzmacniające więź ojciec - 
dziecko, - grupy zabawowe i zajęcia 
ogólnorozwojowe dla dzieci 0-6 lata i ich 
rodziców, - warsztaty dla rodziców z 
towarzyszeniem najmłodszych dzieci, - 
wydarzenia weekendowe dla całych rodzin, 
- mediacje rodzinne, konsultacje 
psychologiczne.

88.99.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony 
praw dziecka

Działalność wspomagająca edukację - w 
ramach działalności statutowej odpłatnej 
Fundacja organizowała między innymi: - 
warsztaty poznawcze i artystyczne dla 
dzieci i rodziców, - spotkania rodzinne, - 
wydarzenia dla całych rodzin: teatrzyki, 
koncerty letnie, gry terenowe. Prowadziła 
też całoroczne cykle zajęć integracyjno-
edukacyjnych dla dzieci wieku 2,5-9 lat 
(różne grupy wiekowe: m.in. ”Brykamy bez 
mamy”, "Leśne szperaki", "Pracownie", 
"Domowe przeTwory") oraz konsultacje 
wspierające dla rodziców (psychologiczne, 
duchowe, logopedyczne, wiązania chust).

85.60.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony 
praw dziecka

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach 
działalności statutowej odpłatnej fundacja 
prowadziła szkolenia dla chcących 
prowadzić grupy wsparcia dla rodziców: 
"Szkoła trenerów", "Jak prowadzić grupę 
ojców?", "Urodziłam życie", "Moje dziecko 
mnie złości". Odbyły się również szkolenia 
dla osób chcących pracować z małymi 
dziećmi: "Doświadczenie w pracy 
niedyrektywnej z dziećmi", "Jak prowadzić 
grupy zabawowe?", "Praca z małymi 
dziećmi" - wzięli w nich udział rodzice, 
nauczyciele, wychowawcy.

85.59.B 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 1 183 737,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 109 987,39 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 031 454,60 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 42 293,80 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 60 674,84 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - Fundacja 
okazjonalnie wynajmuje powierzchnię użytkową zarówno wewnątrz budynku (parter oraz 
piętro), jak i w ogrodzie (wraz z tarasem), na różnego rodzaju wydarzenia rodzinne (urodziny, 
imprezy, uroczystości, rocznice) oraz na wydarzenia kulturalne lub edukacyjne organizowane 
przez inne organizacje (fundacje, stowarzyszenia), jeśli ich działalność zgodna jest z zasadami i 
wartościami wyznawanymi przez Fundację, a także z jej celami statutowymi.

2 47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami - 
dopełniając działania merytoryczne Fundacji, w ramach księgarenki Stu Pociech, 
kontynuowano współpracę z Wydawnictwami: „W Drodze”, “Mamania”, “Muchomor” i in. 
pośrednicząc w sprzedaży wybranych książek dla dzieci i dorosłych. W ramach działalności 
gospodarczej prowadzono również sprzedaż kawy, herbaty, napojów oraz ciast podczas 
imprez, głownie rodzinnych, organizowanych w ramach wynajmu powierzchni użytkowej 
Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28 069,35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 63 537,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

63 537,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

1 031 456,60 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 773,13 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 28 069,35 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: 1 179 813,17 zł 28 069,35 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

72 214,26 zł 0,00 zł

1 061 929,75 zł 28 069,35 zł

24 408,30 zł

208,80 zł

21 052,06 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Klub Stu Pociech - remont i wyposażenie 28 069,35 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 601,55 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

18 381,04 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

42 293,80 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -30 475,15 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 17 885,50 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

8 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)

7,75 etatów

40 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 17 885,50 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

706,00 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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 608 654,99 zł

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

602 373,83 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 

6 281,16 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)

2 800,00 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)  

2 113,38 zł

18 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

256 343,40 zł

241 943,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 14 400,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 352 311,59 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 557 682,67 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 44 691,16 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

2 800,00 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)

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

1 Sto Pociech dla rodzin Wczesna profilaktyka
nakierunkowana na rozwój
społeczny, emocjonalny i
osobowy dziecka oraz na
wzmacnianie rodziców w
postawie odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Zapobieganie
wszelkim dysfunkcjom, które na
tym etapie nie utrudniają 
jeszcze życia społecznego, przez 
co nie są jeszcze diagnozowane.

m. st. Warszawa 63 537,00 zł

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

4 168,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Mirosław Pilśniak
Katarzyna Dołęgowska-Urlich

Joanna Szulc-Salwicka
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-23
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