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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GRZYBOWSKA Nr domu 4 Nr lokalu 132

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-131 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224869642

Nr faksu 224869642 E-mail fundacja@sedeka.pl Strona www www.sedeka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-10-02

2012-05-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14203109700000 6. Numer KRS 0000338389

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy 
człowiekowi oraz dbanie o jego rozwój w ramach działalności pożytku 
publicznego, w szczególności tworzenie, ochrona 
i promocja głównych cech człowieczeństwa: dobra, prawdy, piękna; 
tworzenie, wspieranie 
i promocja kultury i sztuki; wspieranie i promocja nauki, edukacji i 
oświaty; ochrona i promocja zdrowia; ochrona środowiska; 

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

Stanisław Kowalski Prezes Zarządu TAK

Tomasz Altewęgier Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Andrzej Judycki Przewodniczący Rady TAK

Anna Maria Kozyra Członek Rady TAK

FUNDACJA SEDEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1)   pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2)   działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
3)   działalność charytatywna; 
4)   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
5)   działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 
6)   ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
7)   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8)   promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
9)   działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 
młodzieży; 
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
19) turystyka i krajoznawstwo; 
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
23) ratownictwo i ochrona ludności; 
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą; 
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
27) promocja i organizacja wolontariatu; 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
34) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej społeczeństwa;
35) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
36) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
37) rewitalizacja;
38) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i 
finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć w kraju i za granicą:
1) pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie 
patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności;
2) pomocy człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym 
pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los;
3) tworzenia i szerzenia kultury narodowej w kraju i za granicą, również 
wśród osób niepełnosprawnych (wydawnictwa, film, teatr i inne);
4) przedsięwzięć naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających 
do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn 
dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy 
stypendialnych;
5) przedsięwzięć oświatowych, poprzez organizowanie różnych form 
kształcenia oraz krajowych 
i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji, jak 
również poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie, 
przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej i 
globalizacji ogólnospołecznej;
6) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy;
7) ochrony zdrowia, poprzez organizowanie akcji zmierzających do 
promocji zdrowia, a także poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów 
rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej oraz zakup lekarstw;
8) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz 
umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin 
na poziomie standardów europejskich;
9) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie zajęć 
rehabilitacyjnych;
10) przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie 
środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i 
kształtowaniu środowiska;
11) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, 
związków religijnych i kościelnych osób prawnych; 
12) przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie 
sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia 
sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób 
niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego 
rodzaju zajęć i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i 
młodzieży;
13) pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym 
darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z 
przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy 
społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z zakresu 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, 
ochrony i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Do 31.12.2019 r. w Fundacji Sedeka założonych zostało 1836 Grup OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Grupy OPP to 
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najmniejsze jednostki organizacyjne Fundacji Sedeka umożliwiające wykonywanie zadań pożytku publicznego realizowanych 
przez Fundację w ramach jej działalności statutowej. Są to zatem zadania społecznie użyteczne, podejmowane przez 
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. W ramach działalności Grupy Fundacja Sedeka pozwala na pozyskiwanie 1% podatku i darowizn, 
które można wydatkować na cele pożytku publicznego zgodne z profilem działalności Grupy w dowolnym czasie. Fundacja nie 
pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na subkonta Grup OPP ani opłat za ich prowadzenie. 
Obecnie większość Grup OPP założona jest na rzecz konkretnych osób potrzebujących wsparcia i rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej oraz pełnoletnich osób chorych, bądź z niepełnosprawnością. 
Grupy OPP działające w ramach Fundacji Sedeka realizują przede wszystkim poniższe zadania pożytku publicznego: 
1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;  
2. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej; 
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Pozostałe Grupy OPP zostały założone w celu realizacji szerzej pojętych zadań pożytku publicznego, działając przede wszystkim 
w zakresie: 
1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
4. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
Dzięki działalności Grup OPP udało się zrealizować wiele inicjatyw dla osób potrzebujących wsparcia, m.in.: 
1. IV edycję imprezy „Magia kobiecości” – PGE Arena Turów (10 luty) - zbiórka pieniędzy dla podopiecznej Sedeki – Julity; 
2. Festiwal Dni Podróżnika we Wrocławiu ( 29-31 marzec) – podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie 
podopiecznej Fundacji – Julity; 
3. Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej w miejscowości Gródek ( 14 lipiec) – zbiórka pieniędzy dla podopiecznej Fundacji – 
Moniki; 
4. Zbiórka charytatywna na Stadionie Piłkarskim w miejscowości Bojano ( 25 sierpień) – zbiórka pieniędzy dla podopiecznego 
Fundacji – Roberta; 
5. II edycja Festiwalu Czekolady i Słodyczy (22 wrzesień) – zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznego Fundacji – Patryka; 
6. Koncert charytatywny w Sońsku (29 września), z którego dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację naszej 
podopiecznej Anety; 
7. Powiatowa Biesiada Jesienna przy Hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (5 październik) – podczas której zbierano 
pieniądze na rzecz podopiecznej Fundacji – Justyny; 
8. Charytatywny Blok Mikołajkowy oraz Koncert zespołu „Mafia” (6 grudzień) – inicjatywy odbyły się w Porcie Kultury 
Sandomierz na rzecz podopiecznego Fundacji w ramach akcji „Budzimy Patryka”. 
Dzięki zaangażowaniu Grup OPP, ich aktywnemu pozyskiwaniu środków z 1% podatku, darowizn oraz zbiórek publicznych w 
2019 r. udało się pozyskać środki na leczenie, rehabilitację i zakup kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego dla pełnoletnich osób 
z niepełnosprawnością oraz znieść bariery architektoniczne, co ułatwiło życie codzienne chorym. 
W 2019 roku Fundacja Sedeka dla swoich podopiecznych regularnie udostępniała bezpłatne poradnictwo prawne. 
W 2019 roku Fundacja Sedeka w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 w Warszawie regularnie organizowała 
bezpłatne zajęcia grupowe dla seniorów m.in. zajęcia ruchowe z elementami jogi, pilatesu oraz ćwiczeń wzmacniających stawy i 
kręgosłup; Mindfulness – trening uważności, którego celem jest rozwijanie zdolności skupienia na chwili obecnej; język angielski 
dla początkujących – zajęcia ukierunkowane na komunikację w życiu 3 codziennym, wzmacnianie poczucia pewności siebie, 
rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i wypowiadania się w języku obcym; trening werbalno-pamięciowy, którego 
celem jest symulacja pamięci, wzmocnienie koncentracji uwagi, rozwijanie kreatywnego myślenia; relaksacja – metoda 
terapeutyczna stosowana w celu osiągnięcia wyciszenia, odprężenia i zwalczania negatywnych skutków stresu. 
Fundacja organizowała również bezpłatne zajęcia fitness dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które miały na celu 
poprawę kondycji, wytrzymałości, siły oraz spalenie zbędnych kalorii. Na zajęciach realizowany był program, który połączył 
zalety treningów interwałowych, obwodowych i wzmacniających. 
Organizowane były bezpłatne zajęcia ruchowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Celem zajęć było 
wzmacnianie mięśni kończyn górnych i obręczy barkowych. Zawierały ćwiczenia koordynacyjne, wytrzymałościowe i 
rozciągające. 
W 2019 roku dla podopiecznych Fundacji Sedeka oraz ich opiekunów organizowane były bezpłatne warsztaty z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, które odbywały się w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 w Warszawie. Warsztaty 
prowadzone były przez ratowników medycznych z Akademii Ratownictwa Medicover. Projekt współorganizowała Fundacja 
Medicover. 
Dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 organizowane były bezpłatne 
warsztaty muzykoterapeutyczne „Oaza Spokoju”. Podczas spotkań uczestnicy mogli doświadczyć relaksu, złapać dystans do 
codziennych trudności, nauczyć się technik relaksacji, odzyskać swobodę radzenia sobie z codziennymi sprawami. 
26 stycznia Fundacja Sedeka wzięła udział w Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w 
Warszawie podczas, której miała możliwość zaprezentowania swojej działalności przed gośćmi Gali. 
22 lutego w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 odbył się wernisaż wystawy malarstwa członków Warszawskiego 
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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

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

1836

9

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

Stowarzyszenia Plastyków pt. „Dialogi barw i przestrzeni”. Ekspozycja stanowiła pokaz ponad czterdziestu prac autorstwa 42 
artystów, członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Zaprezentowane obrazy wykona ne zostały w wielu technikach – 
począwszy od akwareli i pasteli, poprzez akryl i olej na płótnie, a na kolażu skończywszy. Kolekcja obejmowała prace o 
zróżnicowanej i bogatej tematyce, a celem prezentacji było skonfrontowanie różnorodności postaw twórczych w świetle 
indywidualnej percepcji barw i przestrzeni. Wstęp na wystawę był wolny. 
7 maja w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 odbyło się inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „od 
Platona do Orwella”. Tematem spotkania była utopia i antyutopia w literaturze. Wykład poprowadził Karol Chmielewski, 
student bibliotekoznawstwa i podopieczny Fundacji Sedeka. Wstęp na spotkanie był wolny. 
6 czerwca w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Salon Dobrej Książki im. 
Tadeusza Górnego”. Podczas wydarzenia prezentowano wydane w 2019 roku przez Fundację Sedeka dwie części książki – 
„Twórcy Wizerunku Polonii”. Publikacje są udokumentowaniem losów polskich emigrantów rozsianych po całym świecie. Na 
stronach albumu prezentowane są ciekawe sylwetki polskich naukowców, artystów, działaczy społecznych, którzy żyją i pracują 
poza granicami kraju. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października, odbył się koncert muzyki klasycznej „Juniorzy – Seniorom”, 
którego współorganizatorem była Fundacja Sedeka. Koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 
4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie uświetnił finisaż wystawy obrazów o tematyce muzycznej autorstwa Anety 
Skarżyński. Wstęp na koncert był wolny. 
23 października w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 odbyło się spotkanie z pisarką Aleksandrą Ziółkowską-Boehm 
– autorką wielu książek m.in. „Blisko Wańkowicza”, „Z miejsca na miejsce”, „Na tropach Wańkowicza ”, „Otwarta rana Ameryki”, 
„Ingrid Bergman prywatnie”, „Druga bitwa o Monte Cassino”. Aleksandra Ziółkowska-Boehm była asystentką Melchiora 
Wańkowicza. Jest laureatką wielu nagród literackich przyznanych w kraju i za granicą. Wstęp na spotkanie był wolny.
Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, 6 
listopada odbyła się uroczystość p.t. „Leć nasz orle”. W programie uroczystości była prelekcja historyczna oraz koncert muzyki 
klasycznej i patriotycznej. Wstęp na uroczystość był wolny. 
18 grudnia w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS odbył się bożonarodzeniowy koncert, po którym podopieczni Fundacji Sedeka 
zostali obdarowani wymarzonymi prezentami. 
Fundacja Sedeka była współorganizatorem koncertu „W żłobie leży”, który odbył się w czwartek 19 grudnia w Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Wstęp na koncert był wolny. 
W 2019 roku Fundacja Sedeka kontynuowała współpracę z serwisem Charytatywni Allegro. Pod patronatem naszej Fundacji, 
Kierownicy Grup OPP mogli organizować licytacje różnych przedmiotów i w ten sposób pozyskiwać środki na działalność 
prospołeczną Grup OPP. 
Ponadto w 2019 roku Fundacja Sedeka umożliwiała swoim podopiecznym prowadzenie zbiórek internetowych na portalu 
Siepomaga.pl oraz portalu społecznościowym Facebook obejmując je patronatem. Środki zebrane podczas zbiórek na ww. 
portalach przeznaczone zostały na realizację zadań pożytku publicznego prowadzonych przez Grupy OPP

Druk: NIW-CRSO 5



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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Działalność statutowa nieodpłatna Fundacji 
Sedeka w 2019 roku. Fundacja Sedeka na dzień 
31.12.2019 roku zrzeszała 1836 Grup OPP. 
Grupy OPP (Grupy Organizacji Pożytku 
Publicznego) to najmniejsze jednostki 
organizacyjne Fundacji Sedeka umożliwiające 
wykonywanie zadań pożytku publicznego 
realizowane przez Fundację w ramach jej 
działalności statutowej. Są to zadania społecznie 
użyteczne, podejmowane przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych 
określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie z późniejszymi zmianami. 
Większość Grup OPP założona została na rzecz 
konkretnych zadań prospołecznych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Grupy Zadań OPP w 2019 
roku realizowały zadania publiczne przede 
wszystkim w następujących obszarach: • pomoc 
społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości; • ochrona i promocja zdrowia; • 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; • 
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie w dziedzinie wszechstronnej 
obronności narodowej; • kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
• wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej; • działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka.

88.99.Z 5 888 651,23 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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6 590 878,24 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) 15 908 358,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 658 754,71 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 28 600,00 zł

d) przychody finansowe 215 367,13 zł

e) pozostałe przychody 5 636,97 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 096 476,47 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w Statucie prowadzi działalność gospodarczą w 
rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Fundacja w 2019 r. w ramach 
działalności gospodarczej świadczyła usługi podnajmu posiadanej powierzchni biurowej oraz 
sprzedawała publikacje książkowe. Dzięki działalności gospodarczej pozyskaliśmy dodatkowe 
środki na wsparcie działalności statutowej Fundacji. Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w 
Statucie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych.

2 58.11.Z

Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w Statucie prowadzi działalność gospodarczą w 
rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Fundacja w 2019 r. w ramach 
działalności gospodarczej świadczyła usługi podnajmu posiadanej powierzchni biurowej oraz 
sprzedawała publikacje książkowe. Dzięki działalności gospodarczej pozyskaliśmy dodatkowe 
środki na wsparcie działalności statutowej Fundacji. Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w 
Statucie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 221 004,10 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 8 751 750,69 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 888 651,23 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

1 Działania w sferze zadań publicznych, o których mowa w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie art.3 ust.1

5 363 820,08 zł

2 Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową zbieżną z celami 
pożytku publicznego Fundacji Sedeka ( z uwzględnieniem art. 27 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

216 494,76 zł

3 Wynagrodzenia pracowników przypisanych bezpośrednio do działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku  publicznego

308 336,39 zł

1 Grupa OPP 11307
Leczenie onkologiczne, usł. medyczne

110 821,72 zł

2 Grupa OPP 10501 Leki, artykuły higieniczne, sprzęt rehabilitacyjny, usługi opiekuńcze 90 585,88 zł

3 Grupa OPP 11253 Rehabilitacja, leki, pionizator, turnus
rehabilitacyjny

81 201,14 zł

4 Grupa OPP 10698 Usługi medyczne, kamera do obsługi
komputera wzrokiem, rehabilitacja

78 044,93 zł

5 Grupa OPP 10768 Terapia manualna, indywidualna 77 660,00 zł

6 Grupa OPP 11130 Terapia neurologiczna, turnus rehabilitacyjny 72 338,13 zł

7 Grupa OPP 11422 Leczenie i dojazdy 67 218,86 zł

8 Grupa OPP 11135 Rehabilitacja, leki, usługi opiekuńcze 50 876,04 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 007 729,00 zł

7 946 518,00 zł

113 629,47 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)

28 600,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 112 379,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3 352,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 13 909 444,91 zł 5 888 651,23 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

12 546 375,41 zł 5 888 651,23 zł

0,00 zł 0,00 zł

25 248,00 zł

842,96 zł

1 208 407,53 zł

128 571,01 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 16 502,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 3 352,00 zł

16 502,00 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

3 365 726,37 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

56 osób

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

44,54 etatów

19 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)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 274 706,31 zł

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

3 274 706,31 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)

7 621,50 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) 

2 096,88 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)  

1 126,30 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)  

3 394,85 zł

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 904 562,38 zł

2 708 031,90 zł

- nagrody

- premie

39 975,72 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 156 554,76 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 370 143,93 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 3 274 706,31 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

11 880,00 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

2 415,00 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)

Zgodnie z wytycznymi w pkt VI. 11 wykazano 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 - 38.886,07 zł (w tym: 
wynagrodzenie zasadnicze, odprawa, odszkodowanie).

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

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

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

6 890,00 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

38 886,07 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Stanisław Kowalski
Tomasz Altewęgier Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Lux Maior Sedeka Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością

141677667          
 

ul. Grzybowska 4/212 00-131 
Warszawa

50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
I Oddział w Warszawie

1

2020-10-14
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