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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GRZYBOWSKA Nr domu 4 Nr lokalu U6B

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

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 społeczeństwa: dobra, prawdy, piękna; tworzenie, wspieranie i 
promocja kultury i sztuki, wspieranie i promocja nauki, edukacji i oświaty; 
ochrona i promocja zdrowia; ochrona środowiska; przeciwdziałanie 

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

Małgorzata Altewęgier Prezes Zarządu TAK

Joanna Makowska Wiceprezes Zarzadu TAK

Agnieszka Olszewska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Barbara Janina Sochal Przewodniczący Rady TAK

Małgorzata Janina Berwid Członek Rady TAK

Grażyna Janina 
Dryżałowska

Członek Rady TAK

FUNDACJA SEDEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 
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 o działalności pożytku
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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: 
1) pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie 
patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności; 
2) pomocy człowiekowi, osobom bezdomnym, imigrantom, 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, 
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 
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzanie 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, stypendiów 
sportowych, oraz 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

Działania Fundacji Sedeka w 2021 roku
1. W roku 2021 Fundacja Sedeka zakładała i prowadziła bezpłatne subkonta dla osób chorych, z niepełnosprawnościami, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych przez trudne zdarzenia losowe. Wśród Beneficjentów Fundacji znalazły się 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 3



również instytucje i placówki działające na rzecz ochrony zdrowia, wsparcia bezpieczeństwa i edukacji dzieci, ratowania zwierząt 
oraz wspierające inne cele pożytku publicznego. Ze zgromadzonych na subkontach środków Fundacja refundowała 
Podopiecznym m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i innych potrzeb związanych ze wskazaną przez 
Podopiecznych działalnością prospołeczną. 
Do 31.12.2021 r. w Fundacji Sedeka założonych zostało 2139 subkont. W Fundacji Sedeka subkonto powiązane jest z nazwą 
„Grupa OPP” (Grupa Organizacji Pożytku Publicznego). Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na subkonta Grup 
OPP ani opłat za ich prowadzenie. 
Obecnie większość subkont 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. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Fundacja wspierała Podopiecznych w pozyskiwaniu darowizn poprzez udostępnianie i obsługę księgową oraz informatyczną 
bezpłatnych subkont, indywidualnych profili Podopiecznych na stronie internetowej Fundacji. Podopieczni Fundacji Sedeka 
mogli ponadto korzystać z gotowych szablonów ulotek i wizytówek przygotowanych dla nich we współpracy z firmą Pitax. 
Fundacja umożliwiała Podopiecznym organizację zbiórek publicznych do puszek i skarbon stacjonarnych oraz internetowych na 
portalach Siepomaga i Facebook, a także licytacji charytatywnych na portalu Allegro. 
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego umożliwia Podopiecznym pozyskiwanie 1% podatku.
Dzięki działalności Grup OPP udało się zrealizować wiele inicjatyw dla osób potrzebujących wsparcia, m.in.:
1. Zbiórkę charytatywną środków na leczenie i rehabilitację naszego podopiecznego Tobiasza podczas Pikniku ,,Lubię Słodkie 
Słone’’ w Kłodawie (7 sierpnia);
2. Festyn charytatywny w Bosmanacie nad Zalewem Świdnickim (21 sierpnia) dla Łukasza – podopiecznego Fundacji Sedeka;
3. Zbiórkę charytatywną na rzecz naszej podopiecznej Izabeli podczas meczu piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Piotrkowie 
Trybunalskim (21 sierpnia);
4. Charytatywny kiermasz wypieków w Szkole Podstawowej nr 6 w Białymstoku (25-29 października) dla Jakuba – 
podopiecznego Fundacji Sedeka.

Dzięki zaangażowaniu Grup OPP, ich aktywnemu pozyskiwaniu środków z 1% podatku, darowizn oraz zbiórek publicznych w 
2021 roku 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.
2. Z myślą o Beneficjentach, Fundacja w  2021 roku realizowała projekt „Zajęcia dla Seniorów 60+”, prowadzony dzięki 
dofinansowaniu Placu Unii. Zadaniem projektu było podnoszenie jakości życia, poprawianie sprawność oraz zdrowia – 
aktywizowanie, motywowanie i wspieranie seniorów. W ramach projektu odbywały się następujące bezpłatne zajęcia 
dostosowane do wieku i możliwości uczestników:
• Nordic walking dla seniorów - spacerowanie z kijkami mobilizujące wiele partii mięśni, nie obciążające przy tym stawów i 
kręgosłupa. Zajęcia poprowadził fizjoterapeuta.
• Zajęcia z języka angielskiego dla osób początkujących. Tematy spotkań zostały ukierunkowane na komunikację w życiu 
codziennym, wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez angażowanie autentycznych sytuacji, rozwijanie umiejętności 
rozumienia ze słuchu i wypowiadania się w języku obcym.
• Trening werbalno-pamięciowy, którego celem była stymulacja pamięci i wzmacnianie koncentracji uwagi oraz rozwijanie 
kreatywnego myślenia. Dzięki zajęciom uczestnicy wzmacniali wydolność intelektualną i zapobiegali pogarszaniu się funkcji 
poznawczych, które często występuje w miarę starzenia się.
• Fundacja Sedeka oferowała swoim Beneficjentom również zajęcia relaksacyjne, które służyły wyciszeniu, odprężeniu i 
zwalczaniu negatywnych skutków stresu.
• Fitness, którego celem była poprawa kondycji i samopoczucia uczestników, poprzez realizowanie programu łączącego 
ćwiczenia interwałowe, obwodowe i wzmacniające. 

3. W roku 2021 Fundacja Sedeka oferowała swoim Beneficjentom bezpłatne indywidualne konsultacje z dietetykiem. Celem 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 4



spotkań była promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wspieraniu osób chorych, 
starszych i z niepełnosprawnościami w dobraniu diety odpowiedniej do ich stanu i dolegliwości. Konsultacje odbywały się online 
– na platformie Zoom. 

4. W 2021 roku Fundacja Sedeka chcąc uświadamiać, uwrażliwiać i edukować organizowała w mediach społecznościowych 
konkursy internetowe.
• 17 marca, by uczcić zbliżający się pierwszy dzień astronomicznej wiosny, a także okazać wsparcie osobom z zespołem Downa, 
które 21 marca obchodzą swoje święto – Światowy Dzień Zespołu Downa - Fundacja Sedeka zorganizowała internetowy  konkurs 
fotograficzny pt. „Przywitaj wiosnę w kolorowych skarpetkach”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fotografii stóp w 
kolorowych skarpetkach na tle budzącej się do życia przyrody. Kolorowe skarpetki nie do pary od lat są uważane za symbol osób 
z dodatkowym chromosomem. Celem inicjatywy było rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki, rozwijanie i 
promowanie uzdolnień artystycznych oraz jednocześnie okazanie solidarności z osobami z zespołem Downa i uświadomienie, że 
osoby te mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne, oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji.
• Z okazji Święta Flagi przypadającego 2 maja oraz Święta Konstytucji 3 maja Fundacja Sedeka zorganizowała internetowy 
konkurs fotograficzny „Dumni z flagi”. Zadanie konkursowe polegało na przesłaniu wykonanej przez siebie fotografii ilustrującej 
obchody majowych świąt patriotycznych w swoim miejscu zamieszkania. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań w 
dziedzinie kultury i sztuki, rozwijanie, promowanie uzdolnień artystycznych oraz wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia 
dumy narodowej.
• Z okazji Dnia Matki Fundacja Sedeka zorganizowała konkurs internetowy. Zadanie konkursowe polegało na zamieszczeniu w 
komentarzu pod postem konkursowym wymyślonej przez siebie krótkiej rymowanki ze słowem MAMA. Celem konkursu było 
rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki oraz rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych.
• Z okazji Dnia Ojca Fundacja zorganizowała konkurs internetowy, który polegał na zamieszczeniu w komentarzu pod postem 
konkursowym kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Czego dowiedziałeś się o sobie, kiedy zostałeś ojcem?”. Celem konkursu było 
rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki oraz rozwijanie i promowanie kreatywnego myślenia.
• Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Fundacja Sedeka zorganizowała internetowy konkurs fotograficzny „Pomniki 
historii”. Zadanie konkursowe polegało na zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zrobionego przez siebie 
zdjęcia historycznego miejsca lub pomnika upamiętniającego ważne dla Polski wydarzenie i własnymi słowami opisanie czego 
dotyczy. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki oraz rozwijanie i promowanie postaw 
patriotycznych.

5. W 2021 roku Sedeka rozpoczęła realizację projektu Mapa Przyjaznych Miejsc stworzonego z myślą o Podopiecznych Fundacji. 
W ramach projektu Fundacja zaprosiła do współpracy firmy i placówki medyczne, z których usług korzystają osoby chore i z 
niepełnosprawnością. Partnerzy przystępujący do projektu Mapy Przyjaznych Miejsc zaoferowali Podopiecznym Fundacji 
specjalne warunki korzystania ze swoich usług.

6. W ramach projektu realizowanego we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Fundacja Sedeka przeprowadziła w 2021 roku cykl szkoleń online dla rodziców i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji wśród członków rodzin i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością, nabycie dodatkowych umiejętności, poszerzanie wiedzy oraz ukształtowanie postaw, które sprzyjają 
zwiększaniu samodzielności oraz aktywności społecznej ich podopiecznych. W ramach projektu odbyły się następujące 
szkolenia:
• Psychofizyczne aspekty opieki nad osobami z niepełnosprawnością (3h);
• Zadbaj o siebie. Psychologiczne aspekty funkcjonowania opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami ( 5h);
• Opiekun osoby niepełnosprawnej jako partner fizjoterapeuty i pacjenta w spójnym procesie rehabilitacji ( 3h);
• Terapia ręki – w dążeniu do samodzielności (4h);
• Terapeutyczne oddziaływanie integracji sensorycznej w warunkach domowych ( 5h);
• Mieszkania treningowe – jak tam jest? (3h);
• Szanse i możliwości mieszkań treningowych z psychologicznego punktu widzenia ( 2h);
• Edukacja żywieniowa w okresie dorastania (5h).

7. Aby budować relacje z Podopiecznymi, a także szerzyć świadomość społeczną na temat różnych schorzeń i 
niepełnosprawności oraz zachęcić do wspierania osób potrzebujących, Fundacja Sedeka opublikowała w 2021 roku cykl 
artykułów, w których nawiązywała do schorzeń i historii swoich Podopiecznych, aby przypominać o istnieniu konkretnych chorób 
oraz istotności wykonywania badań profilaktycznych. Opublikowane zostały artykuły: 
• „Miesiąc świadomości endometriozy – poznajcie historię Klaudii”;
• „Dzień Pacjenta w Śpiączce – poznajcie historię Patryka”;
• „Dzień opiekuna medycznego -Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie ”;
• „Dzień Walki z Nowotworami Krwi – historia Lili i Piotra”;
• „Autystyczny Dzień Dumy – poznajcie historię Alexandra”;
• „Światowy Dzień WZW – zbadaj się z ALAB Laboratoria”;
• „Dzień Fizjoterapii – poznajcie historię Macieja i Adama”;
• „Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi - historia Małgosi ”;
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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

2130

9

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

• „Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – jak darczyńcy zmieniają ich życie?”;
• „Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej  - poznajcie ArbuZa ”.

8. 8 marca, z okazji Dnia Kobiet Fundacja Sedeka przygotowała niespodziankę dla Pań. Na wszystkie Podopieczne odwiedzające 
Biuro Fundacji czekały drobne upominki i życzenia. Podobna akcja została przygotowana 10 marca – z okazji Dnia Mężczyzny. 

9. W kwietniu 2021 roku Fundacja Sedeka objęła patronatem uroczystość patriotyczną VIVAT PATRIA. Był to koncert 
zorganizowany przez Fundację Polonia Union z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  W programie wydarzenia znalazł się wykład historyczny Jana Engelgarda - polskiego 
historyka, publicysty i pisarza oraz koncert muzyki klasycznej i patriotycznej w wykonaniu: Anny Mikołajczyk, Moniki Polaczek-
Przestrzelskiej, Anety Skarżyński i Bogdana Kuźmiuka. W wydarzeniu można było uczestniczyć 30 kwietnia, online poprzez 
platformę YOUTUBE. 

10. Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy obchodzonego 11 września, we współpracy z Fundacją Medicover, Fundacja 
Sedeka zorganizowała warsztaty pierwszej pomocy. Pod okiem ratownika medycznego z Akademii Ratownictwa Medicover 
uczestnicy zajęć ćwiczyli teoretyczne i praktyczne umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w sytuacji zagrożenia życia, 
poznawali podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz trenowali reakcję w sytuacji utraty przytomności, 
zadławienia czy bezdechu u osoby dorosłej, dziecka i noworodka.

11. Fundacja Sedeka wzięła w 2021 roku udział w Warszawskich Dniach Seniora, które zostały zorganizowane w Warszawie z 
okazji Europejskiego Dnia Osób Starszych. Między 25 września a 2 października Fundacja Sedeka oferowała Seniorom bezpłatne 
zajęcia ruchowe, wykłady dietetyczne oraz aktywności stymulujące pamięć i koncentrację. Podczas Warszawskich Dni Seniora 
zostały zorganizowane wykłady dietetyczne – „Żywienie seniora”, trening werbalno-pamięciowy, fitness, język angielski, zajęcia 
ruchowe oraz zajęcia z samoobrony. Uczestnictwo w wydarzeniu dało Fundacji Sedeka możliwość promowania zdrowego trybu 
życia wśród seniorów, a także zaprezentowania swojej działalności mieszkańcom Warszawy. 

12. 8 października, z okazji Międzynarodowego Dnia Podologii Fundacja Sedeka zorganizowała wraz z Fundacją Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne w zakresie podologii ortopedycznej. W trakcie konsultacji można 
było zrobić badanie, a także wykonać wkładki ortopedyczne.

13. 15 listopada 2021 roku zorganizowaliśmy warsztaty dietetyczne „Żywienie w cukrzycy”. Ich uczestnicy dowiedzieli się co jeść, 
a czego unikać, by mimo choroby cieszyć się jak najlepszym zdrowiem.

14. Z okazji Mikołajek Fundacja Sedeka zorganizowała świąteczną zbiórkę gier i zabawek dla naszych Beneficjentów - dzieci z 
rodzinnych  domów dziecka, kilku szkół oraz przedszkoli. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Fundacją Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, Fundacją Medicover, pracownikami Departamentu Medycznego Medicover Sp. z o.o.  oraz seniorkami, które 
uczęszczały na organizowane przez Sedekę zajęcia dla seniorów.
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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 działalność charytatywnej

Działalność statutowa nieodpłatna Fundacji 
Sedeka w 2021 roku. Do 31.12.2021 r. w Fundacji 
Sedeka założonych zostało 2139 Grup OPP 
(Organizacji Pożytku Publicznego). Grupy OPP to 
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. 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. 
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania; 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego;

88.99.Z 5 976 545,10 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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6 211 183,34 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18 840,00 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) 12 477 615,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 354 845,58 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 96 522,21 zł

e) pozostałe przychody 26 248,06 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 124 822,24 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 840,00 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 122 770,27 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 11 496 558,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 976 545,10 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: 11 876 899,60 zł 5 976 545,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 242 408,83 zł 5 976 545,10 zł

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(refundacje kosztów leczenia, 
rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, leków, itp. dla Podopiecznych zgodnie z zawartym 
Porozumieniem)

4 968 760,24 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)

333 802,49 zł

3 Koszty organizacji pomocy dla Podopiecznych Fundacji 656 387,71 zł

4 Wsparcie instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji Sedeka 17 594,66 zł

1 Grupa OPP 10863-leczenie onkologiczne, rehabilitacja, terapia psychologiczna 101 012,82 zł

2 Grupa OPP 10736-leki, rehabilitacja, fizjoterapia, usługi opiekuńcze 77 010,11 zł

3 Grupa OPP 11253-leki, art. medyczne, rehabilitacja, fizjoterapia 63 660,81 zł

4 Grupa OPP 11268-platforma pozioma Aero 61 750,62 zł

5 Grupa OPP 11814-leki, art. medyczne, usługi medyczne, rehabilitacja, fizjoterapia 61 351,12 zł

w 
tym:

0,00 zł

794 111,45 zł

5 272 465,08 zł

58 245,71 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 9



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 112 436,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

275,79 zł

1 182 895,29 zł

451 319,69 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 134 853,06 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

1 479 653,27 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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1.1. 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)

28 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)

21,98 etatów

22 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 2 037 118,70 zł

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

2 037 118,70 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)

5 894,05 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) 

2 057,50 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)  

2 197,66 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)  

2 784,49 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)

2 osób

w 
tym:

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

2 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

1 646 640,34 zł

1 571 897,90 zł

- nagrody

- premie

30 775,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 43 967,44 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 390 478,36 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 2 037 118,70 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

17 005,00 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

2 359,00 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)

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

10 210,00 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

11 480,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

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 Sp. z o.o. 141677667          
 

ul. Grzybowska 4 lok. 212 00-131 
Warszawa

50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 "Szkolenia dla opiekunów 
osób z niepełnosprawnością"

Poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych. Celem 
projektu jest podniesienie 
kompetencji wśród członków 
rodzin/opiekunów osób z 
niepełnosprawnością w zakresie 
pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, w tym 
sprawowania nad nimi opieki i 
udzielania pomocy w procesie 
rehabilitacji oraz ukształtowania 
warunków, które będą sprzyjały 
zwiększaniu samodzielności 
oraz aktywności społecznej 
osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

18 840,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Altewęgier
Joanna Makowska

Agnieszka Olszewska
Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-12
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