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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 2021-06-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WŁODARZEWSKA Nr domu 67C Nr lokalu 20

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-384 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 512017371

Nr faksu E-mail fundacja@siegnijnieba.pl Strona www www.siegnijnieba.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-04-14

2017-11-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36127400200000 6. Numer KRS 0000553120

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

Sebastian Siewiera Prezes Zarządu TAK

Klaudia Siewiera 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

Tomasz Niewiński Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Tomasz Szymuś Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Antoniuk Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA SIĘGNIJ NIEBA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu 
sprzyjających, a zwłaszcza promocja i upowszechnianie informacji na 
temat działalności placówek misyjnych, mających miejsce poza granicami 
Polski prowadzonych przez kościelne osoby prawne, o charakterze 
pomocy charytatywnej, oświatowej, społecznej, edukacyjnej, medycznej i 
humanitarnej na terenie prowadzonych misji.
2. Udostępnianie darczyńcom narzędzi informatycznych pomocnych w 
przekazywaniu za pośrednictwem Fundacji wsparcia finansowego na rzecz 
podmiotów wskazanych w ust. 1 w obszarze prowadzonej przez te 
podmioty działalności.
3. Wsparcie finansowe celów wymienionych w ust. 1.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultu religijnego w Polsce i zagranicą.
5. Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej, kształtowanie 
prośrodowiskowych postaw społecznej odpowiedzialności wodnej, w tym 
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, dbania o czystość wód, 
zapobiegania skutkom suszy i ochrony przciwpowodziowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Rozpowszechnianie idei pomocy charytatywnej, oświatowej, 
społecznej, edukacyjnej, medycznej i humanitarnej na terenie 
prowadzonych misji.
2. Przygotowywanie, utrzymywanie i rozwój narzędzi informatycznych, w 
tym stron Internetowych Fundacji m.in. www.siegnijnieba.pl, 
wspierających technicznie oraz informacyjnie organizowanie i 
przekazywanie pomocy finansowej oraz rzeczowej, a także promocję i 
reklamę placówek misyjnych, mających miejsce poza granicami Polski 
prowadzonych przez kościelne osoby prawne.
3. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi i Kościołem Katolickim.
4. Udzielanie pomocy finansowej ze środków Fundacji placówkom 
misyjnym, mającym miejsce poza granicami Polski prowadzonymi przez 
kościelne osoby prawne, o charakterze pomocy charytatywnej, 
oświatowej, społecznej, edukacyjnej, medycznej i humanitarnej na terenie 
prowadzonych misji.
5. Przygotowywanie materiałów z zakresu edukacji wodnej, nawiązywanie 
współpracy ze szkołami, instytucjami państwowymi z obszaru edukacji i 
ochrony wód, organizowanie kampanii edukacyjnych, konkursów, zbiórek 
finansowych, koncertów, warsztatów i akcji
promujących prośrodowiskowe postawy społecznej odpowiedzialności 
wodnej.

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

W 2020 roku Fundacja wspierała finansowo następujące projekty, prowadzone przez franciszkańskich misjonarz z Sabou w 
Burkina Faso:

KURSY ALFABETYZACJI:
W 2020 roku sfinansowaliśmy naukę czytania, pisania i liczenia dla 74 osób oraz sfinansowaliśmy 3 kursy techniczne, z których 
skorzystało 82 osoby. Dzięki temu, że pandemia koronawirusa dotarła do Burkina Faso z dwumiesięcznym opóźnieniem, 
mogliśmy prowadzić i ukończyć w czerwcu 2020 r. kursy alfabetyzacji dla mieszkańców kolejnych wiosek położonych na terenie 
franciszkańskiej misji.

KURSY TECHNICZNE:
W 2020 r. sfinansowaliśmy w Sabou i Kaamsé trzy kursy techniczne z obszaru hodowli świń. Kursy te cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem – wzięły w nich udział 82 osoby. Wiele z nich przyjechało z odległych terenów wiejskich by móc wziąć udział 
w tygodniowych zajęciach. Uczestnicy dowiedzieli się jak selekcjonować zwierzęta do intensywnego tuczenia, rozpoznawać 
choroby, poznali sposoby i środki leczenia zwierząt, dowiedzieli się o potrzebie ich szczepienia i poznali wartość odżywczą 
lokalnych produktów. Program obejmował również przygotowanie budżetu przyszłej działalności i prowadzenia uproszczonej 
księgowości (wydatki, wpływy, zysk).

BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH:
W 2020 r. wybudowaliśmy dwie studnie głębinowe. Pierwsza z nich powstała w miejscowości Tiyéllé-Mossi w Burkina Faso. 
Studnia została wybudowana dla wioski liczącej ok. 600 osób, w kwietniu 2020 r. Jej głębokość wynosi 60 metrów, a wydajność 
4,5 m3/h. Dzięki tej studni skróciliśmy codzienny dystans chodzenia po wodę ok. 1-3 km (w zależności od umiejscowienia 
poszczególnych chat rozsianych po wiosce). Wydajność studni jest na tyle duża, że z powodzeniem pozwala (oprócz picia) na 
uprawy ogródków, warzyw i owoców oraz hodowlę zwierząt.
Drugą studnią głębinową jaką oddaliśmy do użytku (maj 2020 r.) jest studnia wybudowana dla mieszkańców wioski Gogo w 
Burkina Faso. Wioska liczy ok. 1000 mieszkańców. Sprawa budowy tej studni głębinowej nie była tak prosta. Mieszkańcy 
zabiegali o pomoc od paru lat. Gdy w ub.r. wykonaliśmy pierwszy 100-metrowy odwiert okazało się, że we wskazanym przez 
geofizyka miejscu nie było wystarczająco dużo wody. Na szczęście drugi odwiert (tuż przy samej kaplicy) był pozytywny. Na 
głębokości 70 metrów znaleźliśmy wodę o wydajności 1,8 m3/h co wystarczy na potrzeby mieszkańców Gogo.

CENTRUM MEDYCZNE W SABOU:
Dzięki pomocy Darczyńców Fudndacji w ubiegłym roku wyleczyliśmy z malarii 141 osób. Większość z nich to dzieci poniżej 5 
roku życia. Dzięki temu, że Centrum Medyczne w Sabou posiada własne laboratorium, można na miejscu, szybko i tanio zrobić 
badanie krwi by sprawdzić czy chory jest zainfekowany zarodźcem malarii. Specjalistyczna aparatura pomaga nie tylko w 
postawieniu właściwej diagnozy, ale również w określeniu stopnia zaawansowania choroby. Dzięki temu stosuje się właściwą 
terapię, nie podając choremu silnych leków „w ciemno”.

DOŻYWIANIE DZIECI Z CENTRUM MEDYCZNEGO W SABOU:
Dzięki pomocy Darczyńców Fundacji w 2020 roku wyleczyliśmy z niedożywienia 660 dzieci z franciszkańskiego Centrum 
Medycznego w Sabou w Burkina Faso. Co miesiąc, przyjmuje się tam średnio około 550 niedożywionych dzieci, gdzie 70-80 
stanowią ciężkie przypadki. Część z tych dzieci jest tak niedożywiona, że musi mieć przetaczaną krew. Na szczęście nie trzeba 
ich wysyłać kilkadziesiąt kilometrów dalej do innego szpitala gdyż transfuzję krwi robi się na miejscu (Centrum Medyczne 
dysponuje punktem krwiodawstwa).

EWANGELIZACJA:
Dzięki wsparciu finansowemu Darczyńców Fundacji wsparliśmy budowę kaplicy św. Rodziny w Bourou w Burkina Faso. W 
ubiegłym roku położono tam tynki i zbudowano ołtarz główny. Ostatnim etapem są betonowe ławki i betonowa podłoga.
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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

4251

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 charytatywnej

1. Dożywianie dzieci
2. Budowa studni głębinowych

Ad.1 
Dzięki pomocy Darczyńców Fundacji w 2020 r. 
wyleczyliśmy z niedożywienia 660 dziec. Leczone 
z niedożywienia dzieci pochodzą z terenów 
franciszkańskiem misji w Sabou i leczone są w 
Centrum Medycznym w Sabou.

Ad.2
W 2020 r. wybudowaliśmy dwie studie 
głębinowe w wioskach Tiyéllé-Mossi oraz Gogo 
w Burkina Faso. 

Dostęp do czystej wody pitnej jest w Burkina 
Faso mocno ograniczony, z zwłaszcza na 
terenach wiejskich, gdzie nie tylko nie ma 
wodociągów ale i studni głębinowych.

88.99.Z 8 462,40 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

W 2020 roku sfinansowaliśmy zakup testów i 
leków przciwmalagycznych dla chorych z 
Centrum Medycznego w Sabou w Burkina Faso. 
Szacunkowa liczba ozdrowieńców wynosi 660 
osób, przy czym zdecydowana większość z nich 
to dzieci poniżej 5 roku życia. W najbliższych 
miesiącach planujemy wesprzeć finansowo 
centrum Medyczne w Sabou w jej działaniach 
operacyjnych. Wynika to z faktu, że czas 
pandemii koronawirusa dotknął bardzo mocno 
tę placówkę medyczną, która jest placówką 
referencyjną dla 112000 Burkińczyków.

88.99.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) 170 625,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 170 273,18 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

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

5.2. 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

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2020 roku sfinansowaliśmy naukę pisania, 
czytania i liczenia dla 82 osób z terenów 
franciszkańskiej misji w Burkina Faso oraz 
sfinansowaliśmy kursy techniczne dla 82 osób. 
Ciągle otrzymujemy informacje jak wiele osób w 
tym kraju pragnie zdobyć elementarną 
umiejętność pisania, czytania i liczenia. Z 
powodu ubóstwa nie mogą sobie na to 
pozwolić. Nędza wyklucza ich ze społeczeństwa. 
Umiejętność pisania i czytania jest dla nich 
biletem do lepszego świata. W 2020 r. 
sfinansowaliśmy w Sabou i Kaamsé trzy kursy 
techniczne z obszaru hodowli świń. Kursy te 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – 
wzięły w nich udział 82 osoby. Wiele z nich 
przyjechało z odległych terenów wiejskich by 
móc wziąć udział w tygodniowych zajęciach. 
Uczestnicy dowiedzieli się jak selekcjonować 
zwierzęta do intensywnego tuczenia, 
rozpoznawać choroby, poznali sposoby i środki 
leczenia zwierząt, dowiedzieli się o potrzebie ich 
szczepienia i poznali wartość odżywczą 
lokalnych produktów. Program obejmował 
również przygotowanie budżetu przyszłej 
działalności i prowadzenia uproszczonej 
księgowości (wydatki, wpływy, zysk).

85.60.Z 0,00 zł
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8 462,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 351,96 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 161 810,78 zł

2.4. Z innych źródeł 351,96 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 8 462,40 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

1 Cały przychód z 1% podatku został przeznaczony na dożywianie dzieci z Centrum Medycznego w 
Sabou w Burkina Faso.

8 462,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

161 810,78 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 81 880,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 139 730,98 zł 8 462,40 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

88 392,85 zł 8 462,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

51 021,82 zł

316,31 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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-16 7



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)

0 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)

0,00 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

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)

9 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 19 921,00 zł

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

19 921,00 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)

770,83 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)  

39,47 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)

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 921,00 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 19 921,00 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

3 700,00 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

800,00 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

Sebastian Siewiera, Prezes Zarządu 
Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-16
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