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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-03-01

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 724399818

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

2010-05-12

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

Agnieszka Tuszyńska - 
Hatlapa

Członek Zarządu TAK

Jacek Olszewski 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

Zbigniew Gąsior Członek Rady TAK

Jan Klimek Członek Rady TAK

Marek Krzyśków Członek Rady TAK

Sławomira Kyrcz-Krzemień Członek Rady TAK

Adam Pastuch Członek Rady TAK

Paweł Podsiadło Członek Rady TAK

Mirosław Przedpełski Członek Rady TAK

Janusz Skalski Członek Rady TAK

Dorota Stasikowska-
Woźniak

Członek Rady TAK

Joanna Stępień Członek Rady TAK

Marcin Strządała 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

Uroczystość pięciolecia nadania imienia Agaty Mróz-Olszewskiej Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej

31 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej uczczono piątą rocznicę nadania placówce imienia Agaty Mróz-
Olszewskiej. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość przedstawiciele Fundacji: panowie Mieczysław Barański i Edward Długaj.

W uroczystościach brali udział także przedstawiciele lokalnych władz, prezesi uczniowskiego klubu sportowego oraz siatkarki: 
Małgorzata Niemczyk (koleżanka Agaty z reprezentacji, Poseł na Sejm RP), Kornelia Moskwa (reprezentantka BKS Stal Bielsko-
Biała), Agnieszka Nykiel.

Podczas uroczystości pani dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie, przypominając wzorce płynące z postawy 
patronki. Przygotowana na ten dzień prezentacja multimedialna przybliżyła działania społeczności szkolnej, podejmowane przez 
pięć lat od nadania imienia Agaty Mróz-Olszewskiej. Na zakończenie uczniowie wraz z gośćmi udali się do izby pamięci 
poświęconej Patronce, gdzie znajdują się obrazy i fotografie Agaty, sztandar szkoły oraz pamiątki z wydarzeń związanych z 
uczczeniem pamięci o Agacie.

W czasie uroczystości szczególnego charakteru nadało przekazanie Społeczności Szkolnej atrybutów Rycerza Kropli Życia przez 
Prezesa i Założyciela Fundacji. Atrybuty zostały przekazane na ręce pani Dyrektor Anny Polak: Miecz Rycerzy Kropli Życia oraz 
okolicznościowe tablo z dedykacją: „Certyfikat zbiorowy dla Rycerzy Kropli Życia Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz-
Olszewskiej w Lgocie Górnej w 5. rocznicę nadania szkole imienia znakomitej polskiej siatkarki, na ręce Dyrektor Anny Polak - za 
życzliwość i
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zaangażowanie w krzewienie wiedzy i wspieranie działań promujących krwiodawstwo, transplantację i poszukiwanie dawców 
szpiku kostnego oraz budowanie szacunku dla osób potrzebujących pomocy”.

Pozostałą część dnia wypełniły uczniom zajęcia sportowe oraz mecz wraz z zaproszonymi siatkarkami. Uroczystościom 
towarzyszyła akcja krwiodawstwa na parkingu szkolnym, przeprowadzona przez RCKiK w Katowicach.

Udział w obchodach 100 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach

31 maja 2019 roku w Pabianicach panowie Mieczysław Barański i Edward Długaj brali udział w uroczystych obchodach setnej 
rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas wydarzenia nastąpiło uhonorowanie Pana Sławomira Leona 
Kaczyńskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady HDK PCK. Pan Przewodniczący odebrał Miecz Rycerza Kropli Życia oraz 
okolicznościowe tablo z następującą dedykacją: „Certyfikat dla Rycerza Kropli Życia Sławomira Leona Kaczyńskiego- 
Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża- za ogromny wkład w rozwój, 
upowszechnianie i wspieranie honorowego krwiodawstwa oraz osobiste oddanie 40 litrów krwi, bezcennego daru w ratowaniu 
życia innych”.

Zebranie Rady Fundacji zatwierdzające sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2018 oraz zmiany osobowe w zarządzie 
Fundacji

W czerwcu odbyło się obiegowe głosowanie Rady nad uchwałami zatwierdzającymi sprawozdanie z działalności Fundacji i 
sprawozdanie finansowe.

Udział w nagraniach do programu TVP „Jaka to melodia?”

13 września 2019 przedstawiciele Fundacji: Mieczysław Barański, Edward Długaj i Agnieszka Tuszyńska-Hatlapa uczestniczyli w 
nagraniach do programu telewizyjnego „Jaka to melodia?”. Uczestnikami programu byli kucharze znani z programu „Pytanie na 
śniadanie”, a cała wygrana z odcinka została przekazana na konto Fundacji. Odcinek został wyemitowany w TVP 1 w niedzielę 
13 października w Dniu Dawcy Szpiku Kostnego.

Udział w Światowym Dniu Serca

W niedzielę 29 września 2019 na katowickim Rynku odbyły się Centralne Obchody Światowego Dnia Serca pod hasłem: „Z 
sercem dla naszych serc”, organizowane przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Założeniem Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez przygotowany na 
to wydarzenie program artystyczno-kabaretowy nawiązujący do tematyki chorób kardiologicznych, bezpłatne badania dla 
mieszkańców, zaangażowanie w akcję znanych osób oraz szeroką akcję edukacyjną także przez przygotowanie stoisk 
edukacyjnych.

Nasza Fundacja przygotowała stoisko informacyjne o działalności i o krwiodawstwie, a RCKiK w Katowicach przeprowadziło 
akcję krwiodawstwa w mobilnym punkcie poboru krwi.

Wydarzenie cieszyło się popularnością wielu osób, szczególnie starszych, zainteresowanych bezpłatnymi badaniami i 
profilaktyką chorób serca, ale i rodzin z dziećmi. Nasze stoisko także cieszyło się dużym zainteresowaniem, wiele osób pytało o 
możliwość oddawania krwi. Wydarzenie było dobrą okazją do promocji naszych działań.
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VIII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej

VIII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej odbył się w dniach 5-6 października 2019 w Hali „Orbita” we Wrocławiu. 
Współorganizatorem przedsięwzięcia byli: #VolleyWrocław, Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów oraz AKP „Irba” Sp. z 
o.o.

Honorowy Patronat nad Memoriałem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.
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Udział wzięły następujące drużyny:

Aris Thessaloniki (Grecja), Enea PTPS Piła (Polska), Minchanka Minsk (Białoruś), #VolleyWrocław (Polska).

W Memoriale uczestniczyli przedstawiciele Fundacji „W związku z rakiem”- stoisko z profilaktyką dot. chorób nowotworowych. 
Ulotki do udostępnienia, na temat profilaktyki przekazała nam także Fundacja Rak’n’roll. To na rzecz tej Fundacji i programu 
„Daj włos”, wrocławski salon fryzjerski Hair+ obcinał zainteresowanym włosy, które przeznaczono na peruki dla chorych w 
trakcie chemioterapii. Stoiska cieszyły się zainteresowaniem zgromadzonych uczestników.

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej z Lgoty Górnej, uczniowie szkół 
dolnośląskich, kibice siatkówki, krwiodawcy oraz zaproszeni goście.

Partnerami tegorocznej edycji byli: Narodowe Centrum Krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu, Polski Związek Piłki Siatkowej, Fundacja PZU, Fundacja PGNiG, Fundacja KGHM, Fundacja Tauron, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza, Jurajska Sp. z o.o., Irba 
Sp. z o.o., Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Lasy Państwowe, Hotele 
Diament

Krwiodawstwo

W sobotę 5 października, przed Halą „Orbita” odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. O akcji zostały powiadomione 
Narodowe Centrum Krwi, Regionalne Centra Krwiodawstwa z całej Polski, Polski Czerwony Krzyż, wrocławskie Kluby 
Honorowych Dawców Krwi. Podczas akcji honorowo krew oddało 11 osób, co dało łącznie 4,95 litra krwi. Akcja krwiodawstwa 
w sobotę, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i trudności komunikacyjnych we Wrocławiu, spotkała się z 
uznaniem Wicedyrektora Narodowego Centrum Krwi oraz Dyrektora RCKiK we Wrocławiu, którzy pochwalili inicjatywę 
Memoriału i przekazu społecznego, jaki on niesie.

Nadanie imienia Agaty Mróz Szkole Podstawowej w Niemczu

22 listopada 2019 w Niemczu koło Bydgoszczy odbyła się uroczystość nadania imienia Agaty Mróz Szkole Podstawowej. Z tej 
okazji Fundacja przesłała okolicznościowe pamiątki (monety z Memoriałów, kalendarz, długopisy, ulotki, wizytówki) oraz list 
gratulacyjny dla całej społeczności szkolnej.

Wystawa „Budzimy ludzkie serca na potrzeby innych”

W czwartek 5 grudnia 2009 w siedzibie Muzeum Miasta Mysłowice odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 
działalności Fundacji. Fundacja w roku 2020 obchodzić będzie swoje dziesięciolecie, w związku z czym wystawa była okazją do 
tego, aby przypomnieć o działaniach Fundacji na przestrzeni lat, o motywach powstania Fundacji
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i konieczności organizacji działań popularyzujących krwiodawstwo, transplantację

i poszukiwanie dawców szpiku kostnego. Wydarzeniu towarzyszyła prelekcja, której uczestnikami byli Założyciel Fundacji 
Mieczysław Barański, kierownik marketingu RCKiK w Katowicach pani Aleksandra Dyląg, hematolog pani prof. dr hab.n.med. 
Sławomira Kyrcz-Krzemień, honorowy dawca krwi pan Czesław Chrzanowski.
Wystawa w Muzeum Miasta Mysłowice była prezentowana przez miesiąc. W tym czasie zobaczyło ją wielu mieszkańców i 
uczniów także z sąsiednich miast.
Była to także okazja, aby pozostawić wizytówki i informacje o możliwości przekazania 1%.

Akcja „Dar za dar”

Dobrą tradycją Fundacji jest organizacja akcji krwiodawstwa przed Świętami Bożego Narodzenia. Nie inaczej było w tym roku. 
Wespół z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz z Lasami Państwowymi w Katowicach, 
zostały przeprowadzone akcje krwiodawstwa, podczas których aktywni dawcy otrzymywali w zamian za oddaną krew choinkę. 
Wykaz akcji i efekty plasują się następująco:

lp. Miejsce Data Ilość osób Ilość osób, ilość krwi
    które 
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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)

   zgłoszonych  
    oddały krew 
     
1 Katowice – Giszowiec    
 Giszowiecki Jarmark 01.12.2019 38 26 11 700 ml
 Bożonarodzeniowy    
2 Katowice – Nikiszowiec 08.12.2019 26 18 8 100 ml
 Jarmark na Nikiszu    
     
3 Mysłowice 12.12.2019 37 19 8 550 ml
4 Pszczyna 14.12.2019 54 46 23 460 ml
 Jarmark Bożonarodzeniowy    
     
5 Ogrodzieniec 15.12.2019 31 20 10 200 ml

Tegoroczne akcje przyniosły 62,010 l oddanej krwi, co pozwoliło pomóc wielu chorym i potrzebującym tego niezbędnego do 
życia składnika.

Akcje z roku na rok spotykają się z coraz większą popularnością.

Wydanie Kalendarza Fundacji na rok 2020

W grudniu zrealizowano zamierzenia Fundacji związane z wydrukiem Kalendarzy ściennych
na  rok  2020.  Tegorocznym  partnerem zostały  dwa  Regionalne  Centra  Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa:  w  Katowicach  i  we  Wrocławiu,  które  udostępniły  swoje  zdjęcia
i logotypy.

Do projektu kalendarza wykorzystano zdjęcia sportowe z siatkarskich Memoriałów Agaty Mróz-Olszewskiej, zdjęcia 
udostępnione przez społeczności szkół im. Agaty z Lgoty Górnej, Sosnowca i Szczyrku, fotografie Ambasadorów Fundacji. 
Kalendarz został przygotowany przez wolontariuszy Fundacji i został wydrukowany w formacie A3 w nakładzie 1000 sztuk.

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, partnerom Fundacji, 
współpracującym mediom, klubom sportowym, kibicom i szkołom.

Dodatkowe działania prowadzone przez Fundację w 2019 roku:

Oprócz wymienionych działań prowadzonych przez Fundację w roku sprawozdawczym 2019 należy wyróżnić także:
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- organizację innych akcji krwiodawstwa w ciągu całego roku (np. podczas Jarmarku Wielkanocnego w Ogrodzieńcu czy biegu 
Bussiness Run for Poland w Katowicach)

- promocję Fundacji i 1%

- współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie wsparcia merytorycznego
- szeroko rozwinięte działania obejmujące promocję działalności Fundacji poprzez udoskonalanie strony internetowej i mediów 
społecznościowych
- przekazanie pieniężnej darowizny na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego HATTRICK przy Szkole Podstawowej w Lgocie 
Górnej.
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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

0

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Promocja ochrony zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem krwiodawstwa, transplantacji i 
poszukiwania dawców szpiku kostnego. 
Organizacja działań mających na celu 
promowanie poprzez sport idei oddawania krwi 
oraz rejestracji w bazie potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Współpraca 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 - 
prowadzenie i rozwijanie strony internetowej i 
mediów społecznościowych.

86.90.E 9 510,70 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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9 510,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 140 926,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 62 323,30 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 34 202,44 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 44 400,84 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.19.Z

Organizacja memoriału 5-6 października 2019 w Hali Orbita we Wrocławiu. Odbyła się także 
akcja honorowego krwiodawstwa. O Akcji zostały powiadomione Narodowe Centrum Krwi, 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa z całej Polski, Polski Czerwony Krzyż, wrocławskie Kluby 
Honorowych Dawców Krwi. Honorowy Patronat nad Memoriałem objęła Małżonka 
Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Udział wzięły drużyny z Grecji, Białorusi oraz z 
Polski. Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz-
Olszewskiej z Lgoty Górnej, uczniowie szkół dolnośląskich, kibice siatkówki, krwiodawcy oraz 
zaproszeni goście.

2 73.11.Z

Promocja i reklama na memoriale w postaci ulotek oraz banerów i stoisk reklamowych. W 
memoriale uczestniczyli przedstawiciele Fundacji "W związku z rakiem" - stoisko z 
profilaktyką dot. chorób nowotworowych. Ulotki do udostępniania na temat profilaktyki 
przekazała nam także Fundacja Rak'n'roll. Stoiska cieszyły się zainteresowaniem 
zgromadzonych uczestników.Partnerami edycji byli m.in. Narodowe Centrum Krwi, 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Polski Związek Piłki 
Siatkowej, Fundacja PZU, Fundacja PGNiG, Fundacja KGHM, Fundacja Tauron, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., Krajowa Izba 
Gospodarcza

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 87 015,04 zł

2.4. Z innych źródeł 44 400,84 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 9 510,70 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: 146 016,88 zł 9 510,70 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

128 819,72 zł 9 510,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 promocja krwiodawstwa i transplantacji 9 510,70 zł

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

8 312,60 zł

44 500,00 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)

34 202,44 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 -66 496,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

15 743,24 zł

1 453,92 zł 0,00 zł

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

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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1.2. 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

0 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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)

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
(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)  

0,00 zł

3 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

3 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 0,00 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 0,00 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

0,00 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

0,00 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

Edward Długaj Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-03-01
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