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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 2019-07-15

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

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

Przemysław Wiśniewski prezes zarządu TAK

Karolina Jędrzejewska 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

Marzenna Dąbrowska członek rady TAK

Barbara Jankowska członek rady TAK

Katarzyna Czarnecka 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:
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.
18. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
19. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 618,788 i 905)
20. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
21. Promocji i organizacji wolontariatu.
22. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, 
a także kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków 
przekazu.
2. Organizację akcji i kampanii społecznych zgromadzeń publicznych oraz 
wystaw i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów.
3. Materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych.
4. Organizację wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i 
edukacyjnym.
5. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 
pozarządowymi, ze związkami zawodowymi oraz z ruchami 
obywatelskimi, nie posiadającymi osobowości prawnej.
6. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych.
7. Prowadzenie działań doradczych skierowanych do osób prywatnych, 
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz 
sektora prywatnego w zakresie celów, dla których realizacji powołana 
została Fundacja.
8. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie celów dla realizacji 
których powołana została Fundacja.
9. Prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami 
statutowymi Fundacji.

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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Organizacja przeprowadziła m.in:

1. Ogólnopolską Paradę Seniorów "Dojrzali Wspaniali" - V edycja wydarzenia odbyła się w sierpniu 2018 roku z udziałem ponad 
30 partnerów komercyjnych i samorządowych. Wydarzenie pod patronatem Minister Rodziny, Prezydent Warszawy, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego przyciągnęło 12 000 uczestników z ponad 200 miejscowości. Wydarzenie finansowano ze 
środków własnych fundacji pozyskanych z Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego i darowizn firm. Dodatkowo uzyskaliśmy 
ponad 88 000 zł dotacji ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz 20 000 zł ze środków Urzędu m. st. 
Warszawy. Ambasadorami i gośćmi wydarzenia (więcej na www.parada.zaczyn.org i profil fb/DojrzaliWspaniali) byli w 
minionym roku: Dj Wika, Agnieszka Cegielska, Anna Korcz, Jarosław Gugała, Beata Tadla, Robert Janowski i inne osobistości 
życia publicznego. Wg. press service wydarzenie zaowocowało ponad 10,5 mln kontaktów poprzez relacje medialne. 
Przygotowanie wydarzenia zajęło 12 tygodni, pracowało przy nim ponad 60 wolontariuszy i ponad 30 podwykonawców. Koszt 
wydarzenia to ponad 200 000 zł. Partnerami byli m. in: Grupa Adamed, Promedica24, Merck, Takeda. 

2. Szkolenia cyfrowe dla seniorów - realizowane ze środków własnych odbywały się w siedzibie fundacji przy ul. Kanonia 24/26 
na Starym Mieście w Warszawie. Zrealizowaliśmy, na własnym sprzęcie, łącznie 12 grup zajęciowych. Każda 8-10 osobowa, 
każda pracująca pod okiem trenera przez 40 godzin.

3. Wydanie pisma "Dojrzali Wspaniali/Zdaniem Seniora" - w 2018 roku zamknęliśmy wydawanie portalu dojrzaliwspaniali.com i 
wydaliśmy ostatni numer drukowany pisma, który ukazał się w lipcu 2018 roku. Zespół redakcyjny z udziałem ośmiu 
dziennikarzy 60+ został rozwiązany.

4. Wydawanie pisma eksperckiego "Polityka Senioralna" - ukazał się numer jedynego pisma eksperckiego poświęconego 
systemowym wyzwaniom starzenia, wydawanego w Europie Centralnej. Numer zrealizowano ze środków własnych fundacji. 
Zamówiono ponad 20 artykułów eksperckich. Numer wydrukowano w 2000 egzemplarzy i rozesłano bezpłatnie do wybranych 
samorządowców, urzędników, badaczy, aktywistów, dziennikarzy, polityków. Dodatkowo numer wysłano do 14 000 odbiorców 
wersji elektronicznej z bazy mailingowe. Jest również dostępne na www.polityka.zaczyn.org. Koszt prac związanych z 
opracowaniem treści i wydaniem i dystrybucją pisma to 31 000 zł, w 100% finansowanych ze środków własnych fundacji. 
Redaktorzy naczelni, Rafał Bakalarczyk i Przemysław Wiśniewski, rozpoczęli również pracę nad kolejnym numerem 
zaplanowanym do wydania na 2019 rok.

5. Cykl "Odważ się na zmiany" - wspólnie z partnerem, firmą Promedica24 zrealizowaliśmy cztery odsłony cklu mini-konferencji 
złożonych z: wykładów motywacyjnych dla seniorów, spotkań z wybitnymi osobistościami senioralnymi, dancingiem z DJ Wiką. 
Imprezy, wszystkie bezpłatne, każda dla 150-200 osób odbyły się w Poznaniu, Dąbrowie Górniczej, Zgierzu i Makowie 
Mazowieckim. Uczestniczy otrzymali bezpłatny poczęstunek.

6. Kampania Społeczna "Zrozumieć Starość", wspólnie z Promedica24. W lutym 2018 r. zainicjowaliśmy kampanię 
uświadamiającą potrzeby najstarszych seniorów - często wykluczonych społecznie, chorych, osamotnionych. Wspólnie z 
agencją interaktywną Walk zrealizowaliśmy film o charakterze informacyjno-uświadamiającym, który zaprezentowaliśmy na 
konferencji prasowej w Domu Dziennikarza w Warszawie. Spot miał ponad 100 000 wyświetleń na facebooku i YouTube, a 
następnie dwukrotnie był emitowany na antenach Telewizji Publicznej, gdzie wyświetlono go ponad 300 razy. Spot emitowano 
również przez dwa tygodnie w komunikacji publicznej w Warszawie i Gdańsku, w których to miastach doczekał się wielu tysięcy 
wyświetleń. Dodatkowo był emitowany przez dwa tygodnie w największym warszawskim multipleksie kinowym tj. Kinotece. 
Ostatecznie ze spotem zapoznało się 6-7 milionów niezależnych odbiorców. Dodatkowo w ramach kampanii uruchomiliśmy i 
prowadzimy do dziś: serwis poradnikowy ZrozumiecStarosc.pl. Wydaliśmy także i rozdystrybuowaliśmy 1000 egzemplarzy 
drukowanych poradnika dla opiekunów seniorów, który powstał z udziałem kilkunastu ekspertów, w tym z Polskiego 
Towarzystwa Gerontologicznego. Poradnik został również udostępniony bezpłatnie w internecie, skąd ściągnęło go ponad 50 
000 osób. W ramach kampanii skonstruowaliśmy też tzw. Kostium Geriatryczny, umożliwiający wczucie się młodszym osobom 
w ciało osoby 70-80 letniej. Trzy kostiumy oraz nasi animatorzy odwiedzili ponad 20 lokalizacji w Polsce: szkoły, firmy, urzędy 
publiczne, gdzie prowadziliśmy warsztaty uświadamiające wyzwania starzenia się. Z kostiumem wystąpiliśmy również w 
popularnych programach telewizyjnych" Pytaniu na Śniadanie, Dzień Dobry TVN, Sonda. W grudniu 2018 r. otrzymaliśmy za 
prowadzoną kampanię nagrodę Złotego Spinacza - najbardziej prestiżową nagrodę branży PR w Polsce (dla kampanii 
społecznych).

7. Wielkopolska Szkoła Rad Seniorów - zrealizowaliśmy ją w Ślesinie pod Koninem, po raz drugi na zlecenie samorządu 
województwa wielkopolskiego. Wzięło udział 80 osób, wydarzenie było trzydniowe.

8. Mazowiecka Wigilia Rad Seniorów - odbyła się w grudniu 2018 r. w Wołominie z udziałem ponad 130 osób z 25 rad seniorów 
z Mazowsza.

9. Bieżące działania komunikacyjne - realizowane poprzez nasze strony internetowe i dwa profile na FB, a także z udziałem 
newsletterów i aktywnych działań na rzecz pozyskiwania w mediach doniesień o sprawach seniorów. Członkowie organizacji 
wypowiadali się w mediach masowych ponad 20 razy.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-15 4



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

12000000

78

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 osób w wieku 
emerytalnym

Wszystkie nasze wydarzenia - Parada, warsztaty, 
konferencje, Wielkopolska Szkoła Rad Seniorów 
i Mazowiecka Wigilia Rad Seniorów, a także 
konferencje lokalne pozostają otwarte i 
bezpłatne na wszystkich uczestników. Prócz 
organizacji wydarzeń i badań prowadziliśmy 
również działalność wydawniczą, a wszystkie 
nasze publikacje były i pozostaną bezpłatne dla 
odbiorcy ostatecznego. Zrealizowaliśmy 
ponadto spoty video w ramach kampanii 
Zrozumieć Starośći i w ramach kampanii 
społecznej towarzyszącej Paradzie 
Seniorów.Organizacja nie prowadziła 
działalności pomocowej, nie fundowała nagród 
w konkursach.

58.14.Z 0,00 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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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) 460 349,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 268 470,13 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 191 814,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 62,83 zł

e) pozostałe przychody 2,06 zł

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

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

Fundacja prowadzili wyłącznie działalność 
na rzecz seniorów, w tym organizuje 
wydarzenia skierowane do tej grupy lub 
ewentualnie do grup środowisk 
opiniotwórczych projektujących 
rozwiązania na rzecz seniorów. Prowadząc 
działalność zrealizowaliśmy w partnerstwie 
z podmiotami komercyjnymi wydarzenia 
publiczne tj. konferencje, spotkania, 
warsztaty, dla których pozostawaliśmy 
realnym i właściwym wykonawcą, ale 
realizowane pod marką partnerów np. 
"Promedica24 Odważ się na Zmiany" czy 
"Adamed dla Seniora zaprasza na Paradę 
Seniorów". 100% pozyskanych środków 
przeznaczaliśmy na wyprodukowanie 
wydarzeń, których ostatecznym odbiorcą 
byli seniorzy korzystający z eventów 
bezpłatnie.

82.30.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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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3 285,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 162 767,69 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 102 417,44 zł

2.4. Z innych źródeł 191 879,69 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 3 285,00 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: 444 279,34 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

162 767,69 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

102 417,44 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)

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 -22 230,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 191 814,80 zł

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

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

290 700,35 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

371,17 zł

141 867,89 zł

11 339,93 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

5 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)

45 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

45 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 182 461,38 zł

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

182 461,38 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)

1 661,00 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)  

2 000,00 zł

2 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 0 osób

10 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

35 970,84 zł

35 970,84 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 146 490,54 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 182 461,38 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

3 000,00 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 10 200,00 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 Wielkopolska Szkoła Rad 
Seniorów

Przeprowadzenie trzydniowego 
wydarzenia edukacyjnego dla 
80 osób

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu

54 267,69 zł

2 Ogólnopolska Parada 
Seniorów

Przeprowadzenie 
ogólnopolskiego spotkania 
seniorów w celu 
przeciwdziałania stereotypom

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

88 500,00 zł

3 Ogólnopolska Parada 
Seniorów

Przeprowadzenie wydarzenia i 
umożliwienie szerokiego 
uczestnictwa w nim starszym 
mieszkańcom stolicy

Urząd m. st. Warszawy 20 000,00 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

4 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Statut jedynie zabrania 
udzielania pożyczek w 
jednym wypadku, tj. 
członkom organów 
organizacji.
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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)

Nie dotyczy

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

organizacji

Przemysław Wiśniewski, Karolina 
Jędrzejewska 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

1 Najwyższa Izba Kontroli 1

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

2019-07-15
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