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• 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 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. MYSŁOWICE

Powiat M. MYSŁOWICE

Ulica MIKOŁOWSKA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość MYSŁOWICE Kod pocztowy 41-400 Poczta MYSŁOWICE Nr telefonu 32 317 14 26

Nr faksu E-mail biuro@kroplazycia.pl Strona www www.kroplazycia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24158997700000 6. Numer KRS 0000356025

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

Edward Długaj Prezes Zarządu TAK

Łukasz Falgier Wiceprezes Zarządu TAK

Jacek Olszewski Członek Zarządu TAK

Agnieszka Tuszyńska-
Hatlapa

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)

FUNDACJA KROPLA ŻYCIA IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Ratowanie życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na 
nowotwory krwi i choroby pokrewne.
2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o krwiodawstwie, 
krwiolecznictwie 
i przeszczepach szpiku kostnego.
3. Promocja i poprawa ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 
krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego.
4. Tworzenie i promocja programów zapobiegania i zwalczania chorób 
krwi.
5. Tworzenie i popularyzacja programów poprawy zdrowotności polskiego 
społeczeństwa w zakresie chorób krwi.
6. Promowanie krwiodawstwa  w społeczeństwie polskim i za granicą.
7. Integracja środowisk promujących programy ochrony zdrowia i 
poprawy zdrowotności, także wspierających działania instytucji i 
organizacji charytatywnych.
8. Wspierania ośrodków medycznych przygotowujących i dokonujących 
zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi 
obwodowej.
9. Ustanowienie stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców 
według „Regulaminu przyznawania stypendium młodym sportowcom”.
10. Objęcie opieką małoletniej Liliany Olszewskiej (córki Agaty Mróz-
Olszewskiej) poprzez założenie funduszu celowego wspierający jej rozwój.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Piątek Przewodniczący Rady TAK

Mirosław Przedpełski Członek Rady TAK

Marek Krzyśków Członek Rady TAK

Adam Pastuch Członek Rady TAK

Janusz Skalski Członek Rady TAK

Paweł Podsiadło Członek Rady TAK

Sławomira Kyrcz-Krzemień Członek Rady TAK

Dorota Stasikowska-
Woźniak

Członek Rady TAK

Zbigniew Gąsior Członek Rady TAK

Jan Klimek Członek Rady TAK

Marcin Strządała Członek Rady TAK

Joanna Stępień Członek Rady TAK
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Organizowanie zjazdów, posiedzeń i konferencji naukowych o zasięgu 
lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
2. Organizowanie imprez, koncertów i memoriałów mających na celu 
promocję krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce i za 
granicą.
3. Inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w 
zakresie hematologii.
4. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, 
zaleceń 
i standardów postępowania w zakresie chorób krwi.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
objętym niniejszym Statutem.
6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne 
rozpoznawanie chorób krwi w społeczeństwie.
7. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
pozarządowymi w zakresie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu 
szpiku kostnego w Polsce.
8. Możliwość pomocy informacyjnej, finansowej i prawnej ludziom 
chorym na choroby krwi.
9. Możliwość finansowania i współfinansowania stypendiów dla lekarzy 
chorób krwi oraz naukowców zajmujących się chorobami krwi, a także dla 
osób fizycznych i prawnych związanych z promocją krwiodawstwa i 
przeszczepu szpiku kostnego.
10. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków i innych 
niezbędnych środków dla celów wymienionych w § 9 pkt 3.
11. Zorganizowanie i finansowanie banku dawców szpiku.
12. Prowadzenie na rzecz pacjentów szkoleń, kursów i wykładów oraz 
wydawanie broszur związanych z leczeniem metodą przeszczepiania 
szpiku.
13. Działanie na rzecz budowy świadomości społecznej dotyczące osób 
potrzebujących pomocy, ubogich i chorych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Opis głównych działań przeprowadzonych w 2017 roku

Wystawa fotografii Renaty Weiss i Wojciecha Weissa
W lutym 2017 odbyła się wystawa fotografii Renaty Weiss i Wojciecha Weiss „Uchwycona chwila”, 
której organizację wsparła Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewksiej. Wernisaż wystawy miał 
miejsce 2 lutego 2017 roku w Bibliotece Śląskiej. Oprócz fotografii widzowie mogli podziwiać akty, 
portrety autorstwa Renaty Weiss. Atrakcją wystawy były m. in. autentyczne rysunki piórkiem 
Wojciecha Weissa, będące projektami młodopolskich ilustracji i winiet do czasopisma „Życia”, kolekcja 
czasopism oraz korespondencja ze znanymi malarzami. Liczni goście przybyli na wernisaż mogli także 
spotkać się z przedstawicielami Fundacji, gdzie było przygotowane stanowisko z materiałami 
opisującymi cele Fundacji oraz przybliżające postać Agaty Mróz-Olszewskiej.  

Międzynarodowe Targi Świat Piłki 
W dniach 7-9 kwietnia 2017 W PGE Narodowym odbyła się pierwsza w Polsce i Europie impreza 
wystawiennicza poświęcona piłce nożnej. Jednym z wydarzeń towarzyszących targom była Gala, 
podczas której Mieczysław Barański (Fundator Fundacji) oraz Jacek Olszewski wręczyli wyróżnienia 
Rycerzy Kropli Życia. Miecze Rycerzy zostały wręczone Andrzejowi Supronowi oraz Lotharowi 
Matuschak za ich zaangażowanie w promocję krwiodawstwa oraz niesienia pomocy innym. 

V Świętojański Bieg Trzeźwości
25 czerwca 2017 Fundacja objęła swoim patronatem V Świętojański Bieg Trzeźwości, który odbył się 
przy Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Była to okazja do uwrażliwienia uczestników na 
potrzebę niesienia pomocy oraz promocji krwiodawstwa w zbliżającym się wakacyjnym czasie, kiedy 
krew jest najbardziej potrzebna. Fundacja poprzez uczestnictwo w organizacji V Świętojańskiego Biegu 
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realizowała statutowe cele promocji krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz poszukiwanie dawców szpiku 
kostnego. 

Wsparcie uczniów Gimnazjum nr 18 w Katowicach w kibicowaniu podczas Szkolnych Mistrzostw Świata 
w siatkówce plażowej
Uczniowie Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zorganizowali wydarzenie pod 
hasłem „Bądźmy w Papeete – razem!”. Impreza odbyła się w nocy z 29 na 30 maja 2017 roku, w czasie 
odgrywania meczu przez reprezentantki szkoły podczas Szkolnych Mistrzostw Świata w siatkówce 
plażowej w Papeete na wyspie Tahiti. Fundacja Kropla Życia wsparła szkolnych kibiców poprzez 
przekazanie gadżetów w postaci monet i ulotek V Memoriału oraz upominków partnera Tauron. Przy 
tej okazji Fundacja przekazała pismo adresowane do uczniów z życzeniami powodzenia dla siatkarek, 
zaproszeniem do udziału i wsparcia nadchodzącej edycji Memoriału oraz zwróceniem uwagi na 
potrzebę oddawania krwi. 

Dzień Dziecka oraz dzień organizacji pozarządowych w Mysłowicach
4 czerwca 2017 roku w mysłowickim Parku Słupna odbyły się miejskie obchody Dnia Dziecka połączone 
z Dniem Organizacji Pozarządowych. Tego dnia poza licznymi atrakcjami przygotowanymi dla dzieci z 
okazji ich święta zostało zorganizowane miasteczko organizacji pozarządowych zarejestrowanych w 
Mysłowicach. Była to okazja do przedstawienia lokalnej społeczności naszej Fundacji, czyli celów 
statutowych, wydarzeń jakie organizuje oraz w szczególności zwrócenia uwagi na powagę i potrzebę 
oddawania krwi, zapisy na listę potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Zebranie Rady Fundacji zatwierdzające sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016 oraz zmiany 
osobowe w zarządzie Fundacji
W czerwcu odbyło się obiegowe głosowanie Rady nad uchwałami zatwierdzającymi sprawozdanie z 
działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe. Głosowano także nad zmianami w Zarządzie, czego 
wynikiem przyjęto rezygnację Marcina Strządały z funkcji Członka Zarządu ds. Organizacyjno-
Sportowych, natomiast decyzją Rady do Zarządu dołączyła Agnieszka Tuszyńska-Hatlapa. 

VI Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej
W dniach 6 – 8 października 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” 
w Dąbrowie Górniczej odbył się VI memoriał Agaty mróz-Olszewskiej. Organizatorem przedsięwzięcia 
była Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Współorganizatorami wydarzenia byli: MKS 
Dąbrowa Górnicza, Narodowe Centrum Krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Katowicach, AKP IRBA Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów.
VI edycja Memoriału pokazała, że sport i kultura nadal są dobrymi nośnikami 
i przekaźnikami hasła Fundacji: „Podaruj innym cząsteczkę siebie” i mają znaczący wpływ na realizację 
głównego celu Memoriału – podnoszenie świadomości społecznej na temat krwiodawstwa, 
transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego. Imprezę uatrakcyjniały liczne atrakcje, m.in. prezentacja 
szkół, fundacji i organizacji charytatywnych w holu hali animacje dla dzieci, malowanie twarzy oraz 
konkursy, licytacje dla kibiców w przerwie między meczami lub podczas rozgrzewek drużyn. Jednym z 
ważniejszych punktów programu była akcja krwiodawstwa zorganizowana we współpracy z RCKiK w 
Katowicach. Należy tutaj wspomnieć, iż siatkarki z drużyny MKS Dąbrowa Górnicza oddały krew oraz 
zapisały się na listę potencjalnych dawców szpiku kostnego.
W tegorocznym turnieju wzięły udział zawodniczki z rodzimego MKS Dąbrowa Górnicza, czeskiego TJ 
Sokol Frydek Mistek, węgierskiego Bekescsabai RSE i izraelskiego Kfar Saba.
Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. 
Członkami Komitetu Honorowego byli m.in.: Wicepremierzy Piotr Gliński oraz Jarosław Gowin, a także 
Minister Sportu i Turystyki, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Dyrektor Narodowego 
Centrum Krwi, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Rady Fundacji, sportowcy.
Partnerami Memoriału byli: Fundacja PZU, Śląski Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej, Śląski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Piłki Siatkowej, Profesjonalna Liga 
Piłki Siatkowej, Hotel Holiday Inn, Jurajska Sp. z o.o., Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Będzinie, Krajowa Izba Gospodarcza, Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A., Arcelor Mittal Poland, Bakoma Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A., Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami i 
Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Pałac Kultury Zagłębia, Wyższa Szkoła Zarządzania 
Strategicznego, a także Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Miasta Łodzi, Firma Ziaja, Piekarnia Ciastkarnia 
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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

Kłos, BGH Network S.A. Porcelana Bogucice, Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Fundacja „w 
związku 
z rakiem”, Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Centrum Spędzania Wolnego Czasu „BAJOKO”, Szkoła 
Sztuk Walki Tokage, Zespół Cheerleaders GIMONE, Stowarzyszenie „MOTOSERCE” z Dąbrowy Górniczej 
oraz Ka-Ma S.C.
Patronat medialny nad tegoroczną edycją objęły media ogólnopolskie i regionalne, tj.: Radio RMF FM, 
Telewizja TVP Katowice, Telewizja TVP Sport, Portal Siatkówka24.com, Dziennik Zachodni i Nasze 
Miasto, Magazyn Polityczno-Biznesowy Świat Elit, Czasopismo Europerspektywy, Tygodnik Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, Trybuna Górnicza i Portal Górniczy Nettg.pl. Po raz pierwszy w historii 
Memoriału w jego ramach został rozegrany mecz o Superpuchar Polski w siatkówce kobiet. Relacja była 
transmitowana na żywo przez Telewizję Polsat Sport.

Akcja „Dar za dar”
W grudniu 2017 roku po raz pierwszy odbyła się świąteczna Akcja „Dar za dar”, która została 
zorganizowana ze wsparciem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Pasy Państwowe Nadleśnictwo  w Katowicach. Wydarzenie 
polegało na organizacji akcji krwiodawczej, w trakcie której wszyscy krwiodawcy, którzy oddali wtedy 
krew otrzymywali świąteczną żywą choinkę. Akcja odbyła się 14.12.2017 r. w Mysłowicach przy Placu 
Wolności oraz 16.12.2017 r. w Katowicach w ramach III Giszowieckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Akcja ucieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem oraz zakończyła się sukcesem. W Mysłowicach 
zgłosiło się 37 osób oddało krew, a w Katowicach 26. W założeniu Fundacji akcja ma odbywać się co 
roku w okresie przedświątecznym oraz objąć swoim zasięgiem całą Polskę. 

Wydanie Kalendarza Fundacji na rok 2018
W grudniu zrealizowano zamierzenia Fundacji związane z wydrukiem Kalendarzy ściennych na rok 
2018, które zostało wydane pod Honorowym Patronatem Narodowego Centrum Krwi. Do współpracy 
przy realizacji przedsięwzięcia zaproszono Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Katowicach, oraz które włączyło się w promocję kalendarza i udostępniło logotyp oraz dane 
teleadresowe instytucji.
Do projektu kalendarza wykorzystano zdjęcia m.in. kibiców przybyłych na VI Memoriał Agaty Mróz-
Olszewskiej oraz zdjęcia siatkarek wykonane przez Janusza Pilszaka, wydawcę miesięcznika 
Europerspektywy oraz fotografie pochodzące z archiwum RCKiK w Katowicach. Make-up siatkarek 
wykonała Natalia Ryńska.  Kalendarz został przygotowany przez redakcję miesięcznika 
EUROPERSPEKTYWY i został wydrukowany w formacie A3 ze stopką w nakładzie 700 sztuk. W 
rzeczonym kalendarzu znalazły się także logotypy partnerów Fundacji. 
Kalendarz jako forma promocji działań Fundacji, Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej i celów 
statutowych został przekazany osobom i instytucjom współpracującym z Fundacją, m.in. osobom, które 
przekazały 1% podatku za rok 2017, partnerom Fundacji, współpracującym mediom, klubom 
sportowym i kibicom.

Dodatkowe działania prowadzone przez Fundację w 2017 roku:
Oprócz wymienionych działań prowadzonych przez Fundację w roku sprawozdawczym 2017 należy 
wyróżnić także:
- promocję 1 %
- współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie wsparcia 
merytorycznego
- szeroko rozwinięte działania obejmujące promocję działalności Fundacji poprzez udoskonalenie strony 
internetowej i działalności w mediach społecznościowych.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

150000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Promocja ochrony 
zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem 
krwiodawstwa, 
transplantacji i 
przeszczepu szpiku 
kostnego. Organizacja 
działań mających na 
celu promowanie 
poprzez sport idei 
oddawania krwi oraz 
rejestracji w Banku 
potencjalnych Dawców 
szpiku. Współpracę z 
Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w 
Katowicach i innymi 
RCKiK, celem 
organizacji akcji 
krwiodawstwa i 
rejestracji dawców 
szpiku kostnego. 
Szeroko rozwinięte 
działania, obejmujące 
promocję Fundacji w 
Internecie, w 
Szczególności działania 
związane z 
prowadzeniem i 
rozwijaniem strony 
internetowej oraz 
promocją w mediach 
społecznościowych.

86.90.E

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Organizacja VI 
Memoriału Agaty Mróz-
Olszewskiej. Memoriał 
to impreza 
charytatywna, która 
promuje ogólnopolskie 
działania Fundacji 
w zakresie 
krwiodawstwa, 
transplantacji i 
przeszczepu szpiku 
kostnego. 
Organizowana 
inicjatywa sportowo-
kulturalna zachęca do 
budzenia ludzkich serc 
na pomaganie innym, 
zwracanie uwagi na 
działalność organizacji 
charytatywnych.
VI edycja Memoriału 
pokazała, że sport i 
kultura nadal są 
dobrymi nośnikami 
i przekaźnikami hasła 
Fundacji: „Podaruj 
innym cząsteczkę 
siebie” i mają znaczący 
wpływ na realizację 
głównego celu 
Memoriału – 
podnoszenie 
świadomości społecznej 
na temat 
krwiodawstwa, 
transplantacji i 
przeszczepu szpiku 
kostnego. Nasza 
patronka nauczyła nas 
niezwykłej postawy, 
pokazała znaczenie 
najpiękniejszych 
gestów ukazujących 
sens oddawania krwi i 
szpiku kostnego.

93.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 300,504.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,453.56 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 90,867.60 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 108,236.94 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 81,946.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7,815.00 zł

0.00 zł

1,815.00 zł

6,000.00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,638.56 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 281,050.54 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,248.24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -161,101.14 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 102,396.94 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11,638.56 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 305,315.63 zł 11,638.56 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

12,205.32 zł 11,638.56 zł

251,968.74 zł 0.00 zł

5,840.00 zł

0.00 zł

30,999.56 zł

4,302.01 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Promocja działań związanych z krwiodawstwem i transplantacją 11,638.56 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 102,396.94 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

1.00 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

1.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

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 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

2.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 13



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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Edward Długaj Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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