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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ERAZMA CIOŁKA Nr domu 13 Nr lokalu 204

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-445 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 501151043

Nr faksu E-mail fundacja@karaimi.eu Strona www www.fundacja.karaimi.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-04-14

2018-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36128070600000 6. Numer KRS 0000552759

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

Adam Dubiński Prezes Zarządu Fundacji TAK

Mariola Abkowicz Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Anna Sulimowicz-Keruth Członek Zarządu 
Fundacji

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

Maciej Olejniczak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Szymon Pilecki Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Greń Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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W drugim roku ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną aktywności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo znów 
musiały być podporządkowane regułom związanym z pandemią, co na szczęście nie przeszkodziło w zrealizowaniu 
głównych zamierzeń i planów. 
W 2021 r. przedstawiciele FKD uczestniczyli w trybie on-line w kilku posiedzeniach Inicjatywy (Nie)zapomniane 
cmentarze, do której Fundacja przystąpiła w roku poprzednim. Omawiano na nich proces przygotowywania 
społecznego projektu ustawy o cmentarzach i pochówkach, w sprawie której konsultacje mają potrwać do stycznia 
2022 r., a także kwestie ochrony przed dewastacją starych cmentarzy. 
W lutym 2021 roku Fundacja Karaimskie Dziedzictwo otrzymała od Narodowego Instytutu Wolności Dyplom 
Gratulacyjny za realizację w roku 2020 zadania publicznego, efektem którego jest wirtualna mapa obecności 
Karaimów w dawnej Warszawie www.mapy.karaimi.eu. Jak głosi treść wyróżnienia, zrealizowany przez Fundację 
Karaimskie Dziedzictwo projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 „w istotny sposób 
przyczynił się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne, a także do 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”. 
W roku 2021 powyższe zadanie zostało rozbudowane. Jedno z zadań na rok 2021 sfinansowanych na podstawie 
umów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nosiło nazwę „Rozwój wirtualnej mapy obecności Karaimów 
w Warszawie www.mapy.karaimi.eu o Cmentarz Karaimski” (Umowa nr 14-7/WMNiE/2021). Dzięki temu projektowi 
zwiększono funkcjonalność i zmodyfikowano moduł on-line warszawskiej nekropolii, dodając wykaz wszystkich 
pochowanych i ich notki biograficzne, uwzględniając koligacje rodzinne między osobami, które spoczęły na 
cmentarzu. Połączono nazwiska pochowanych po II wojnie światowej, ukazując ich powiązania z miejscami 
oznaczonymi już na mapie dawnej karaimskiej Warszawy. Dodano plan grobów z numerami odpowiadającymi tym w 
wykazie pochowanych, dodano legendę mapy, a także zabezpieczono stronę certyfikatem ssl. Część prac 
informatycznych związanych z tym zadaniem sfinansowano ze środków własnych Fundacji.
Oprócz możliwości wirtualnego odwiedzania Cmentarza Karaimskiego w Warszawie, stworzono też możliwość 
odwiedzenia nekropolii w rzeczywistości realnej. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w ramach akcji Warszawa 
Wielokulturowa zorganizowało wraz z Fundacją Karaimskie Dziedzictwo jej zwiedzanie w dniu 8 sierpnia 2021 r. 
Grupie zebranej za pośrednictwem zapisów w mediach społecznościowych, ograniczonej do dwudziestu osób ze 
względów pandemicznych, o miejscu i historii Karaimów opowiadał przy ul. Redutowej Adam Dubiński, prezes 
Zarządu Fundacji.
Przyjęcie przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo partnerstwa w organizacji Festiwalu zORIENTowanych, cyklicznej 
imprezy dedykowanej studentom pierwszego roku studiów na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego, było kolejną okazją do odwiedzenia warszawskiej nekropolii. 10 października o dziejach Karaimów i 
ich losach w Warszawie młodym adeptom nauki opowiadali dr Anna Sulimowicz-Keruth, pracownik naukowo-
dydaktyczny warszawskiej Orientalistyki, a zarazem członek Zarządu Fundacji i Adam Dubiński. W trakcie Festiwalu 
zORIENTowanych, odbywającego się w systemie hybrydowym w dniach 5-15.10.2021 r., zwycięzcy konkursów 
turkologicznych zostali obdarowani przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo drobnymi nagrodami.
Wieloletnia tradycja współpracy Fundacji ze światem nauki miała swoją kontynuację i w roku 2021: 
– Fundacja Karaimskie Dziedzictwo była partnerem w zorganizowanej w dniach 16–17 lutego międzynarodowej 
konferencji pn. „Narodziny turkologii we wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. 
rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego”, na której troje 
członków Zarządu Fundacji wygłosiło referaty. Konferencję współorganizowało Centrum Badań Kitabistycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z jednostkami badawczymi Uniwersytetu A. Mickiewicza w 
Poznaniu i Uniwersytetu Wileńskiego. 
– Fundacja Karaimskie Dziedzictwo współorganizowała wraz z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego VI Ogólnopolską Konferencję Orientalistyczną pn. „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki”, 
przeprowadzaną w dniach 19–20 kwietnia, w której jedną z sesji naukowych poświęcono 50. rocznicy śmierci prof. 
Ananiasza Zajączkowskiego, a referat wygłosiła dr Anna Sulimowicz-Keruth. 
– Fundacja Karaimskie Dziedzictwo była wraz z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
współorganizatorem zwołanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego XXXVII Zjazdu 
Orientalistów Polskich połączonego z międzynarodową konferencją naukową pn. „Społeczeństwa i kultury Azji i 
Afryki dawniej i dziś” w dniach 11–12 października. Prezes Zarządu Fundacji wygłosił podczas konferencji referat 
odnoszący się do stanu zachowania języka karaimskiego i m.in. działań Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w tym 
zakresie.  
W kwietniu 2021 rozpoczął się siódmy rok działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Jest to zarazem pierwszy 
raz, gdy uzyskała ona prawo starania się o tzw. dotację podmiotową, na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
związanych realizacją zadań statutowych. Przysługuje ono najwcześniej w roku następnym po pięciu pełnych latach 
aktywności organizacji. Dzięki środkom budżetowym przyznanym na ten cel przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (Umowa nr 14-1/WMNiE/2021) Fundacja w 2021 roku mogła pokryć niemal wszystkie koszty usług 
księgowo-rachunkowych, część kosztów biurowych, w tym prowizji bankowych i pocztowych oraz utrzymania 
domeny internetowej.
Rada Fundacji Karaimskie Dziedzictwo na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie on-line dnia 24 czerwca 2021 r., 
przy obecności Zarządu Fundacji i Prezydenta Fundacji, wysłuchała sprawozdania Zarządu z działalności za rok 
2020 i podjęła stosowne uchwały zatwierdzające sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz udzieliła jednomyślnie 
absolutorium członkom Zarządu.
W lipcu, gdy obostrzenia pandemiczne nieco zelżały, udało się przeprowadzić „Karaimskie warsztaty edukacyjno-
integracyjne na Litwie” sfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Umowa nr 14-
6/WMNiE/2021). Wprawdzie to już drugi rok z rzędu, gdy w lecie do Trok nie mogli przyjechać wszyscy, którzy 

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

chcieli, niemniej zarówno działania edukacyjne, jak i integracyjne, zorganizowane wspólnie z Litewskim Karaimskim 
Stowarzyszeniem Kulturalnym (LKKB), cieszyły się dużym powodzeniem. Dzięki zdalnej technice komunikacyjnej w 
wykładach w trybie hybrydowym mogli uczestniczyć nie tylko zebrani w sali szkoły karaimskiej w Trokach, ale 
również Karaimi z innych krajów, a nawet zza oceanu. Podczas zajęć dla najmłodszych przeprowadzonych na 
trockiej wyspie Kapuściance, ku uciesze dzieci, ich opiekunów i organizatorów, pogoda dopisała, frekwencja i humory 
również. Młodzież uczestniczyła w spływie kajakowym sfinansowanym w ramach tego zadania. W warsztatach 
malarskich, zorganizowanych w Trokach w ramach powyższych działań integracyjnych, uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich pokoleń Karaimów – od przedszkolaków do seniorów. Wspólne zajęcia wzbudziły wiele emocji, radości 
twórczej i satysfakcji.
Również w lipcu Fundacja uzyskała informację od instytucji podatkowych o wyniku wpłat z tytułu odpisów 1% od 
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 z przeznaczeniem na działalność organizacji pozarządowych. 
Rok 2021 jest trzecim z kolei, w którym Fundacja Karaimskie Dziedzictwo, jako Organizacja Pożytku Publicznego, 
uzyskała prawo do pozyskiwania takich środków. Promocję tego zagadnienia wspierano m.in. drukowaniem ulotek 
reklamowych, ogłoszeniami w kwartalniku „Awazymyz” i kampaniami w mediach społecznościowych. Uzyskano 
kwotę 3170,30 zł. Zarząd Fundacji zastanawiając się nad bieżącym przeznaczeniem tego funduszu, podjął Uchwałę 
o niewydatkowaniu go w roku 2021. 
W 2021 roku członkowie Zarządu Fundacji popularyzowali wiedzę o Karaimach w kilku programach w radiu i 
telewizji. 3 lipca Polskie Radio w cyklu Mikrozbliżenia wyemitowało audycję o tej tematyce. 5 września członkowie 
zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo i Związku Karaimów Polskich pojawili się w Dzień Dobry TVN w programie 
poświęconym Karaimom, do którego przyczynkiem był występ Karoliny Cichej z jej interpretacją karaimskiego 
dziedzictwa muzycznego. W cyklu Cały Świat na Wyciągnięcie Dłoni w dniu 13.10.2021 r. w Radiu Warszawa 106,2 
FM wyemitowano krótki program poświęcony Karaimom, który zakończyła ciekawa sonda uliczna – do wysłuchania 
na stronie www.fundacja.karaimi.eu  W dniu 21.11.2021 r. w rozgłośni Radio Pałacc przy Collegium Civitas można 
było wysłuchać rozmowy dotyczącej Karaimów i działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.  
W dniu 23.11.2021 na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z przybyłą z 
Baku p. Gunay Afandiyevą, Prezydentem International Turkic Culture and Heritage Foundation, z udziałem p. Nargiz 
Gurbanovej, ambasador Azerbajdżanu w Polsce. Gospodarzem spotkania ze studentami była dr Shahla Kazimova z 
Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej. Ze strony Fundacji Karaimskie Dziedzictwo uczestniczyli dr Anna 
Sulimowicz-Keruth, pracownik tejże jednostki naukowo-dydaktycznej i prezes Zarządu, Adam Dubiński. Podczas 
spotkania omówiono mi. in. możliwości współpracy obu fundacji, a p. Gunay Afandiyeva opowiedziała też o wizycie w 
Baku przedstawicieli społeczności karaimskiej z Litwy podczas Kongresu Ludów Tureckich.

W 2021 roku nabrała rozpędu sprawa, rozpoczęta już kilka lat wcześniej, gdy po raz pierwszy członkowie Fundacji 
Karaimskie Dziedzictwo, z poparciem Związku Karaimów Polskich i Karaimskiego Związku Religijnego, zgłosili w 
Radzie Dzielnicy Warszawa Wola chęć nadania nazwy Skwer Karaimski terenowi zielonemu pomiędzy Cmentarzem 
Karaimskim a ulicą Pustola. W dniu 6 września 2021 r. Prezydent Fundacji wraz z Przewodniczącym Rady Fundacji i 
Prezesem Zarządu Fundacji odbyli spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Wola z Burmistrzem p. Krzysztofem 
Strzałkowskim i przewodniczącą Rady Dzielnicy p. Ewą Statkiewicz, podczas którego usłyszeli zapewnienie o 
pełnym poparciu dla projektu. Następnie na XXXII Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 października 
2021 r., w której z ramienia Fundacji Karaimskie Dziedzictwo uczestniczył prezes Zarządu, podjęto jednogłośnie 
uchwałę w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do Rady m.st. 
Warszawy w sprawie nadania nazwy Skwer Karaimski obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola. Zgodnie z procedurą, 
powyższa inicjatywa trafiła do Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy. Sprawę tę rozpatrywano w 
dniu 17 listopada na 38. Posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczyli przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola, p. Ewą 
Statkiewicz i prezes Zarządu Fundacji. Po zapoznaniu się z treścią wniosku i wysłuchaniu uzasadnienia, członkowie 
Komisji jednogłośnie zaakceptowali powyższą inicjatywę. Ostatnim oczekiwanym etapem pozostała pozytywna 
decyzja zatwierdzająca nazwę Skwer Karaimski przez Radę m.st. Warszawy. 
Dzięki technologiom informatycznym już drugi rok z rzędu stworzono możliwość wzięcia zdalnego udziału w 
międzynarodowej konferencji w Sewastopolu, której tematyką są zagadnienia związane z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego Karaimów. 3-cia Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pn. Zagadnienia Zachowania 
Dziedzictwa Kulturalnego Karaimów odbyła się w trybie hybrydowym w dniu 12 grudnia. W tym jednodniowym 
wydarzeniu uczestniczyło wielu Karaimów z kilku krajów Europy, a nawet Australii, a wykłady wygłosiło piętnastu 
prelegentów, w tym prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Mówcy poruszali szeroki zakres tematyki 
związanej z karaimską spuścizną kulturową.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego

Prowadzono działalność wspomagającą edukację. 
Edukacja i integracja środowiska Karaimów, a także 
popularyzacja wiedzy o Karaimach poprzez: A/ realizację 
zadań publicznych 1. „Karaimskie warsztaty edukacyjno-
integracyjne na Litwie” sfinansowane przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Umowa nr 14-
6/WMNiE/2021), 2. „Rozwój wirtualnej mapy obecności 
Karaimów w Warszawie www.mapy.karaimi.eu o 
Cmentarz Karaimski” (Umowa nr 14-7/WMNiE/2021).
B/ Współpracę z ośrodkami i organizacjami naukowymi.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

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

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

1800

4
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 80 135,97 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60 420,30 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 19 250,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 465,67 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 250,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 170,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

60 433,81 zł

0,00 zł

17 563,99 zł

2 130,26 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Wyrobów i Usług nr 68.20.Z. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest 
wynajem lokalu mieszkalnego w Warszawie przy ul. Kruczej 46, który stanowi własność Fundacji 
Karaimskie Dziedzictwo. Lokal został zakupiony od osoby prywatnej w roku 2016 i jest 
wynajmowany od roku 2017 na cele mieszkaniowe. Działalności gospodarczej w innych zakresach 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Fundacja nie prowadziła.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 80 128,06 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7,91 zł
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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.

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. 0,5 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

9 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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 - dodatkowo podać 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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24 792,22 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 792,22 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

229,56 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 550,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Adam Dubiński Data wypełnienia sprawozdania
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