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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica RADZIWIE Nr domu 5 Nr lokalu 229

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-164 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 534701114

Nr faksu - E-mail zaczyn@zaczyn.org Strona www www.zaczyn.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-11-02

2016-12-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30204583600000 6. Numer KRS 0000400912

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

Aleksandra Pietrzykowska Prezes TAK

Mirosława Zgódka-
Wiśniewska

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

Barbara Dziubińska członek rady TAK

Barbara Jankowska członek rady TAK

Łukasz Zdunowski członek rady TAK

FUNDACJA "ZACZYN"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁANIE NA RZECZ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO:
(ZGODNIE Z § 6) 1.AKTYWIZOWANIE OSÓB STARSZYCH W OBSZARZE 
WSPÓŁDZIAŁANIA
SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO.2.ROZWIJANIE DIALOGU 
MIĘDZYPOKOLENIOWEGO I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI GRUPAMI SPOŁECZNYMI, ZWŁASZCZA Z 
UWZGLĘDNIENIEM OSÓB
STARSZYCH.3.ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO.4.UPOWSZECHNIANIE MODELU
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO I 
EKONOMICZNEGO.5.PROMOWANIE I
UPOWSZECHNIANIE POSTAW ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO.
6.UPOWSZECHNIANIE RÓWNEGO I OTWARTEGO DOSTĘPU DO KULTURY I 
OŚWIATY.7.WYRÓWNANIA
STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN W ŻYCIU PUBLICZNYM I ZAWODOWYM TJ. 
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN.8.ROZWIJANIA KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH, KULTUROWYCH,
KOMUNIKACYJNYCH I TWÓRCZYCH.9.PROPAGOWANIA DZIAŁAŃ NA 
RZECZ ŚRODOWISKA I
UPOWSZECHNIANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH.10.DZIAŁANIA NA 
RZECZ INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ, UPOWSZECHNIANIA IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ 
ROZWIJANIA
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI;11.DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W TYM ANIMOWANIA 
LOKALNYCH DZIAŁAŃ
SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH ORAZ ARCHIWIZACJA I 
UPOWSZECHNIANIE
EFEKTÓW AKTYWNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ PODMIOTY 
DZIAŁAJĄCE NA TYCH
POLACH.12.WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSÓB I GRUP NARAŻONYCH 
NA ODDZIAŁYWANIE
NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH I 
EKOLOGICZNYCH, W TYM ZWŁASZCZA
OSÓB STARSZYCH.13.DZIAŁANIE NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI 
SPOŁECZNEJ I TRANSPARENTNOŚCI
ŻYCIA PUBLICZNEGO, W TYM RÓWNIEŻ OBYWATELSKIEJ KONTROLI 
WŁADZ.14.ZWALCZANIE
POZOSTAŁOŚCI FEUDALIZMU W ŻYCIU SPOŁECZNYM I 
GOSPODARCZYM.15.UPOWSZECHNIANIE
SPORTU I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, W TYM ZWŁASZCZA WŚRÓD 
SENIORÓW I W ŚRODOWISKACH
WIEJSKICH.16.POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I 
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I 
OSÓB.17.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1.AKTYWIZOWANIE OSÓB STARSZYCH W OBSZARZE WSPÓŁDZIAŁANIA
SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO.2.ROZWIJANIE DIALOGU 
MIĘDZYPOKOLENIOWEGO I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI GRUPAMI SPOŁECZNYMI, ZWŁASZCZA Z 
UWZGLĘDNIENIEM OSÓB
STARSZYCH.3.ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO.4.UPOWSZECHNIANIE MODELU
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO I 
EKONOMICZNEGO.5.PROMOWANIE I
UPOWSZECHNIANIE POSTAW ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO.
6.UPOWSZECHNIANIE RÓWNEGO I OTWARTEGO DOSTĘPU DO KULTURY I 
OŚWIATY.7.WYRÓWNANIA
STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN W ŻYCIU PUBLICZNYM I ZAWODOWYM TJ. 
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN.8.ROZWIJANIA KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH, KULTUROWYCH,
KOMUNIKACYJNYCH I TWÓRCZYCH.9.PROPAGOWANIA DZIAŁAŃ NA 
RZECZ ŚRODOWISKA I
UPOWSZECHNIANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH.10.DZIAŁANIA NA 
RZECZ INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ, UPOWSZECHNIANIA IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ 
ROZWIJANIA
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI;11.DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W TYM ANIMOWANIA 
LOKALNYCH DZIAŁAŃ
SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH ORAZ ARCHIWIZACJA I 
UPOWSZECHNIANIE
EFEKTÓW AKTYWNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ PODMIOTY 
DZIAŁAJĄCE NA TYCH
POLACH.12.WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSÓB I GRUP NARAŻONYCH 
NA ODDZIAŁYWANIE
NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH I 
EKOLOGICZNYCH, W TYM ZWŁASZCZA
OSÓB STARSZYCH.13.DZIAŁANIE NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI 
SPOŁECZNEJ I TRANSPARENTNOŚCI
ŻYCIA PUBLICZNEGO, W TYM RÓWNIEŻ OBYWATELSKIEJ KONTROLI 
WŁADZ.14.ZWALCZANIE
POZOSTAŁOŚCI FEUDALIZMU W ŻYCIU SPOŁECZNYM I 
GOSPODARCZYM.15.UPOWSZECHNIANIE
SPORTU I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, W TYM ZWŁASZCZA WŚRÓD 
SENIORÓW I W ŚRODOWISKACH
WIEJSKICH.16.POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I 
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I 
OSÓB.17.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

-

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2200000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Prowadziliśmy działania standardowe takie jak doradztwo samorządom, biznesowi, JST. Pisaliśmy ekspertyzy, opinie, projekty 
strategii polityk senioralnych dla samorządów lokalnych.

Zrealizowaliśmy kolejny już program wsparcia mazowieckich Rad Seniorów poprawnie przeprowadzony z udziałem 22 
mazowieckich Rad Seniorów. Z powodu COVID gros działań przebiegała online. Projekt finansował i jego rezultaty i rozliczenie 
zaakceptowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W sytuacji niemożności przeprowadzenie Parady Seniorów 2020 uzyskaliśmy zgodę finansujących nas instytucji publicznych tj. 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na organizację zastępczych działań 
możliwych do przeprowadzenia online, bez udziału realnego seniorów będących najbardziej zagrożoną covidem grupą. 
Uruchomiliśmy i poprawnie zrealizowaliśmy projekt Telewizja Pokolenia, w ramach którego z udziałem 60 seniorów oraz 
profesjonalnych realizatorów zrealizowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy w internecie ponad 120 treści audio-wizualnych wg. 10 
formatów. Są dostępne na www.telewizjapokolenia.pl, YouTube i na facebook.com/TelewizjaPokolenia

Otrzymaliśmy również dotację Narodowego Instytutu Wolności na stworzenie w ramach programu PROO 4 think-tanku pn. 
SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej. W jego ramach stworzyliśmy zespół współpracowników, wydaliśmy dwa raporty 
eksperckie, wydaliśmy i rozdystrybuowaliśmy nowy numer pisma Polityka Senioralna, braliśmy udział w debatach, warsztatach, 
itp.

W 2020 roku ponad 40 razy wystąpiliśmy jako eksperci w mediach.

Zrealizowaliśmy również 8 warsztatów z użyciem kombinezonu geriatrycznego w szkołach i innych instytucjach.

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

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Prowadzenie telewizji internetowej 
Telewizji Pokolenia na platformach 
facebook i youtube. W ramach tego 
projektu samodzielnie, z udział m 
profesjonalnych realizatorów, kilkunastu 
senioralnych producentów i prowadzących, 
oraz kilkudziesięciu wolontariuszy i 
statystów 60+, zrealizowaliśmy 120 
odcinków 10 programów telewizyjnych 
skierowanych do seniorów, trwających od 4 
do nawet 40 minut, nadawanych kilka razy 
w tygodniu i mozliwych do odtworzenia z 
każdego miejsca z dostępem do internetu. 
Liczba odtworzeń naszych programów 
przekroczyła 13 milionów, a liczba realnych 
widzów, których chociaż raz zetknęli się z 
naszymi treściami przekroczyła 2 mln osób.

59.11.Z 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

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 osób w wieku 
emerytalnym

Wydawanie pism, organizacja kongresów i 
konferencji, prowadzenie szkoleń, realizacja 
projektu telewizji internetowej. Prowadziliśmy, 
warsztaty, szkolenia, sesje doradcze, panele 
eksperckie dotyczące sytuacji osób starszych. 
Prowadzilismy też warsztaty dotyczące starzenia 
się skierowane do młodzierzy, dziennikarzy, 
urzędników, samorządowców. Wydawaliśmy też 
pismo Polityka Senioralna adresowane do 
ekspertów, badaczy, samorządowców, 
aktywistów, innowatorów, dziennikarzy i 
polityków tj. osób mających wpływ na tworzenie 
rozwiązań korzystnych dla starzejącej się 
populacji.

82.30.Z 3 000,00 zł
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5 489,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 710 103,31 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 896 820,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 865 992,96 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 200,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 21 627,93 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 150 400,65 zł

2.4. Z innych źródeł 30 827,93 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

386 530,00 zł

323 573,31 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

91 965,00 zł

58 435,65 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 61 578,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 200,00 zł

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

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 5 489,00 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: 993 168,93 zł 5 489,00 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

f) pozostałe koszty ogółem

804 414,41 zł 5 489,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 934,69 zł

156 279,19 zł

24 540,64 zł 0,00 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

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
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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)

2,25 etatów

42 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)

25 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 530 091,46 zł

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

530 091,46 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)

7 581,83 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)  

849,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

10 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

161 627,13 zł

161 627,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 368 464,33 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 530 091,46 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

32 184,00 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 Senior Obywatel Radny Działanie na rzecz Rad Seniorów 
na Mazowszu

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

300 000,00 zł

2 Parada Seniorów 2020 Organizacja Parady Seniorów 
2020 z uwzględnieniem 
uczestników z Mazowsza. Z 
powodu COVID odwołaliśmy 
wydarzenia, ale 
przeprowadziliśmy za zgodą 
grantodawcy element projektu 
własnego pn. Telewizja 
Pokolenia.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

64 500,00 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

10 000,00 zł

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)

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

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

1 Instytut Polityki Senioralnej Organizacja jednostki 
merytorycznej prowadzącej 
działania analityczne na rzecz 
starzejącego się społeczeństwa

Narodowy Instytut Wolności 300 000,00 zł

2 Parada Seniorów 2020 Organizacja kolejnej 
Ogólnopolskiej Parady 
Dojrzałych Wspaniałych, a w 
sytuacji niemozliwości 
organizacji tego działania, 
wdrożenie Telewizji Pokolenia 
czyli programów telewizyjnych 
adresowanych do seniorów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

200 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Przemysław Wiśniewski Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 13


