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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina OŚWIĘCIM

Powiat OŚWIĘCIMSKI

Ulica JANUSZA KORCZAKA Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość RAJSKO 
K/OŚWIĘCIMIA

Kod pocztowy 32-600 Poczta OŚWIĘCIM Nr telefonu 501175341

Nr faksu E-mail 
m.bialostocki@blizejczlowiek
a.org.pl

Strona www blizejczlowieka.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00243328100000 6. Numer KRS 0000026948

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

MARTA MARSZAŁEK PREZES ZARZĄDU TAK

MARCIN BIAŁOSTOCKI WICEPREZES ZARZĄDU TAK

TADEUSZ KASPERCZYK 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

HALINA SYSKA CZŁONEK RADY TAK

GRETA WOŁODKOWICZ CZŁONEK RADY TAK

TERESA LEHNERT CZŁONEK RADY TAK

FUNDACJA "BLIŻEJ CZŁOWIEKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
Celem Fundacji jest działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Budowę, następnie utrzymanie Wiosek Dziecięcych dla sierot 
naturalnych
i społecznych obu płci, wychowywanych w rodzinach zastępczych. Dzieci
są wychowywane zgodnie z otrzymaną w ich rodzinach naturalnych wiarą. 
Z tego
powodu członkowie rodziny w Wiosce Dziecięcej powinni w zasadzie być 
tej samej
konfesji.
2. Tworzenie ośrodków lub zapewnienie innych możliwości dalszego 
wychowywania
oraz wspierania młodzieży mającej trudności z adaptacją do 
samodzielnego życia
w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży usamodzielniającej się z Wiosek 
Dziecięcych
i innych form rodzinnej opieki zastępczej.
3. Kształcenie rodziców zastępczych i innych sił fachowych na potrzeby 
wychowania
dzieci i młodzieży w Wioskach Dziecięcych Fundacji.
4. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji m.in. sportowej, artystyczne
i rekreacyjnej oraz wychowania przedszkolnego i innych form 
przyczyniających się
do rozwoju i edukacji oraz zapewnieniu dzieciom alternatywnych form 
spędzania
czasu wolnego;
5. Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie 
innych
inicjatyw, które przyczynić się będą do realizacji celów Fundacji.
6. Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów 
działania
Fundacji.
7. Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w kraju i za granicą.
8. Fundacja nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w 
wypełnianiu
ich zadań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Zgodnie z założeniami statutowymi, głównym celem Fundacji jest pomoc dzieciom osieroconym 
poprzez prowadzenie Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku. Misją Fundacji jest stworzenie 
dzieciom osieroconym warunków zbliżonych do panujących w prawdziwej rodzinie, umożliwiających 
normalne, szczęśliwe dzieciństwo i pomoc w zdobyciu wykształcenia, tj. przygotowanie do 
samodzielnego życia po uzyskaniu pełnoletności. 

Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu rodziny „wioskowej” podobnie jak dzieci w rodzinie naturalnej: 
uczą się samodzielności poprzez wykonywanie podstawowych czynności domowych jak np. mycie 
naczyń, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu posiłków, pomoc w zakupach i innych codziennych 
obowiązkach związanych z funkcjonowaniem domu i rodziny.

Fundacja stara się, aby każde dziecko po opuszczeniu Wioski Dziecięcej mogło zamieszkać w mieszkaniu 
własnym, wynajętym lub też, przy współpracy z PCPR, w mieszkaniu chronionym. 
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W ramach realizacji zleconego przez Starostwo Powiatowe zadania, każde dziecko mieszkające w 
Wiosce Dziecięcej jest objęte pomocą psychologiczną i pedagogiczną. Dzieci uczestniczą w zajęciach 
grupowych i indywidualnych prowadzonych przez zatrudnionych do tego specjalistów. Pedagog, udziela 
pomocy dzieciom poprzez realizację zajęć kompensacyjnych trudności oraz ich opiekunom poprzez 
doradztwo. Inne zadania pedagogów to m.in. odrabianie lekcji z dziećmi mającymi znaczące trudności, 
przygotowywanie dzieci do ważnych egzaminów, czy zabawy na świeżym powietrzu rozwijając i 
poszerzając przy tym samym zainteresowania dzieci. Na terenie placówki prowadzone są również 
zajęcia indywidualne z psychologiem 
z podziałem wiekowym: na dzieci młodsze – szkoła podstawowa oraz dzieci starsze- gimnazjum i szkoły 
ponad gimnazjalne. Dodatkowo psycholog prowadzi zajęcia wolne, w których mogą uczestniczyć 
wszyscy chętni, zarówno dzieci jak i opiekunowie. Spotkania indywidualne prowadzone w formie terapii 
poddawane są superwizji na spotkaniach z Superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 
Krakowie panem Ryszardem Izdebskim. Opiekunowie – Rodzice Wioskowi również biorą udział w 
spotkaniach z psychologiem. Dodatkowo superwizji poddawany jest zespół pedagogiczny, który na co 
dzień pracuje z dziećmi.

Za działania związane ze współpracą z rodzicami i koordynowanie ich wizyt w Wiosce Dziecięcej 
odpowiedzialni są bezpośrednio opiekunowie, pedagog oraz pracownik socjalny. Rodzice biologiczni 
utrzymują z dziećmi kontakt telefoniczny oraz odwiedzają je na terenie Wioski Dziecięcej.

Nadzór nad prawidłowym wychowaniem dzieci sprawuje Dyrektor Wioski Dziecięcej wraz z kadrą 
psychologiczno – pedagogiczną zatrudnioną przez Prezesa Fundacji „Bliżej Człowieka”. Nadzór 
bezpośredni pełnią opiekunowie – rodzice wioskowi.

Całoroczne formy działalności opiekuńczo- wychowawczej:

Każde dziecko ma możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnego 
rodzaju zajęciach organizowanych poza Wioską. Wychowankowie sami mogli dokonać wyboru zajęć. 
Dzieci uczęszczały na zajęcia piłki  nożnej, odbywające się na sali gimnastycznej przy Gimnazjum w 
Rajsku, zajęcia break-dance oraz hip-hop prowadzone w Oświęcimiu. 13 wychowanków należało do 
Piłkarskiego Klubu Sportowego w Rajsku i 2 do Piłkarskiego Klubu Sportowego w Oświęcimiu. 
Wychowankowie zaprzestali treningów Capoeira, ze względu na rozwiązanie lokalnej sekcji. W miejsce 
zajęć z Capoeira rozpoczęły trening karate, w których uczestniczy również dwoje opiekunów – 
Rodziców Wioskowych. 2 chłopców należało do OSP w Rajsku i uczestniczyło w zajęciach 
organizowanych przez OSP. 7 wychowanków objętych jest zajęciami nauki jazdy konnej w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Jeździeckim Ikarion w Bobrku.

I kwartał: Styczeń - Marzec
Początkiem roku, zgodnie z wieloletnią tradycją Fundacji (już po raz 20) odbyło się Kolędowanie, 
podczas którego wychowankowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. W kolędowaniu jak co 
roku uczestniczyli zaproszeni przyjaciele, darczyńcy
i współpracownicy Fundacji „Bliżej Człowieka” oraz Wioski Dziecięcej jak i rodzice biologiczni naszych 
podopiecznych oraz wychowankowie, którzy przez ostatnie lata opuszczali naszą placówkę.  Wśród 
gości byli również przyjaciele z Niemiec. Początkiem lutego rozpoczęły się ferie zimowe. Część naszych 
wychowanków wyjechała na przepustki do rodzin. W czasie ferii wychowankowie brali udział w 
rozlicznych zajęciach organizowanych na terenie Fundacji. Tym razem nacisk został położony na zajęcia 
sportowe, zgodnie z życzeniami dzieci. Były wyjazdy na narty, na łyżwy, na baseny. Odbyło się również 
już tradycyjne ognisko zimowe. W miesiącu marcu dziesięcioosobowa drużyna piłkarska (złożona 
wyłącznie z naszych podopiecznych) wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej w Będzinie, 
zdobywając pierwsze miejsce. Chłopcy dzięki pokonaniu dwunastu innych drużyn, które brały udział w 
rozgrywkach wrócili do domów z pucharem i medalami.
W marcu odbyło się półroczne spotkanie stałego zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka, organizowane 
raz na pół roku. Podczas spotkania została omówiona bieżąca sytuacja każdego wychowanka oraz 
zostały sformułowane cele pracy z dziećmi na najbliższe pół roku.

II kwartał: Kwiecień - Czerwiec
W kwietniu nabrały intensywności regularne zajęcia wyrównawcze mające na celu pomoc dzieciom w 
osiągnięciu zadowalających wyników w nauce. W kwietniu nastąpiła kontynuacja zmagań sportowych 
naszej drużyny piłkarskiej. Już po raz trzeci wychowankowie naszej placówki zostali zaproszeni na 
Mistrzostwa Polski placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ośmioosobowa drużyna naszych 
wychowanków zajęła II miejsce zdobywając tytuł Wicemistrzów Polski w piłce nożnej. Jeden z naszych 
wychowanków został uznany i wyróżniony jako najlepszy bramkarz rozgrywek. Trzech chłopców zostało 
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zakwalifikowanych do Reprezentacji Polski. Pozostali oni na tygodniowym obozie przygotowawczym do 
Mistrzostw Świata Domów Dziecka w piłce nożnej. 
Maj obfitował w różne spotkania, zabawy i grille na świeżym powietrzu. Dzieci wzięły udział również w 
wydarzeniu o międzynarodowym zasięgu – „Noc Muzeów”, zwiedzając, biorąc udział w warsztatach czy 
słuchając przedstawień i koncertów organizowanych na terenie Muzeum Zamek Książąt Piastowskich w 
Oświęcimiu oraz Synagodze Żydowskiej. Jak co roku odwiedziła nas grupa uczniów ze szkoły zawodowej 
z Hannoveru odbywająca praktyki w Oświęcimiu. W ramach praktyk niemiecka młodzież wraz z 
towarzyszącymi im kolegami ze szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu zajęła się  kontynuacją prac 
remontowych na placu zabaw. Kontakt z młodzieżą  niemiecką był dla naszych dzieci okazją do 
podszkolenia języka oraz nawiązania nowych międzynarodowych znajomości. Jeszcze w maju w ramach 
nagrody za zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Polski nasi piłkarze udali się do Warszawy na mecz 
finałowy Ligii Europy pomiędzy drużynami:  hiszpańską FC Sevilla oraz ukraińską Dnipro 
Dniepropetrowsk. Nagroda została ufundowana przez organizatorów Mistrzostw Polski Dzieci z Domów 
Dziecka. Dzień Dziecka w Wiosce Dziecięcej obchodzony był nieco inaczej niż zwykle. Tym razem został 
on zorganizowany wraz z podopiecznymi przedszkola „Gniazdko”, które prowadzi Fundacja. Dzieci 
wspólnie korzystały z przygotowanych atrakcji i konkursów. Młodzież natomiast została zabrana na 
pole paintballowe. Dla większości był to pierwszy kontakt z paintballem. Szczęśliwie wyjazd zakończył 
się jedynie na drobnych siniakach. Z okazji zakończenia roku szkolnego końcem czerwca pracownicy 
fundacji wraz z opiekunami zorganizowali dla dzieci atrakcje na terenie Wioski. Jedną z najbardziej 
obleganych był zorbing (kula wypełniona powietrzem, w środku której spaceruje człowiek) w basenie 
wypełnionym wodą.

III kwartał: Lipiec - Wrzesień
Początkiem III kwartału Rodziny Wioskowe przygotowywały się do wakacyjnych wyjazdów. Zanim 
jednak wszyscy rozpoczęli swoje urlopy wspólnie zgromadzili się na świętowaniu kolejnych okrągłych 
urodzin Fundatora i Założyciela Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku. Opiekunowie – 
Rodzice zastępczy zadbali, aby każdy z wychowanków miał możliwość skorzystania z wakacyjnego 
wypoczynku. Dzieci wyjechały między innymi na obóz harcerski w  Szarym  Dworze, obóz konny w 
Zubrzycy, obóz sportowy w Toruniu, obóz integracyjny zorganizowany przez gimnazjum Salezjańskie 
oraz odwiedziły w ramach wakacyjnego wypoczynku następujące miejscowości: Luboszyce, Pogorzelice, 
Dziwnów, Lądek Zdrój, Muszynę oraz Budapeszt. Podczas wakacji, dzieci przebywające w wiosce brały 
udział w różnych atrakcjach, które co roku cieszą się identycznym zainteresowaniem: wyjazdach na 
basen, wyjściach nad Sołę (rzeka płynąca przez Rajsko i Oświęcim), czy też w zajęciach manualnych, 
kulinarnych oraz gospodarczych prowadzonych przez pracowników fundacji. 
We wrześniu po powrocie z wakacji opiekunowie przygotowali dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Aby pożegnać się z wakacjami wybraliśmy się ze wszystkimi dziećmi do parku rozrywki „Energylandia” 
w Zatorze. Wstęp dla wszystkich dzieci był możliwy za sprawą właścicieli parku, którzy przekazali nam 
bezpłatnie bilety.

IV kwartał: Październik - Grudzień
W październiku po raz kolejny nasi wychowankowie skorzystali z zaproszenia na kolejne mistrzostwa w 
piłce nożnej organizowane w Kłobucku. Tym razem nasza drużyna piłkarska zajęła V miejsce i nie 
stanęła na podium. 
Październik zakończyliśmy organizowaną już po raz czwarty huczną zabawą z okazji Halloween. 
Ponownie była to okazja dla wszystkim do popuszczenia wodzy fantazji w tworzeniu mrocznych 
przebrań. Chętnych do zabawy nie zabrakło, w przebraniach bawili się zarówno dorośli, młodzież jak i 
dzieci. Przygotowane zabawy i konkurencje towarzyszące wystawiały na próbę nawet tych 
najodważniejszych. Końcem października, przy udziale naszych przyjaciół z Niemiec, zorganizowany 
został na terenie Wioski koncert wokalno-instrumentalny. W koncercie wzięli udział nasi Darczyńcy, 
którzy wystąpili przed publicznością oraz nasi podopieczni, którzy przygotowali popis gitarowy. W ciągu 
listopadowych popołudni dzieci przygotowywały się z mini-przedstawieniem, które zostało 
zaprezentowane podczas spotkania mikołajkowego. Równolegle podczas warsztatów plastycznych 
przygotowywały ozdoby, które miały udekorować Wioskę podczas zbliżającego się okresu 
bożonarodzeniowego. Zgodnie z tradycją początkiem grudnia odbyły się Mikołajki. Do Wioski Dziecięcej 
przyjechał święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów. Radości z prezentów nie było końca. Prezenty 
zostały przygotowane dzięki dodatkowemu wsparciu Starostwa Powiatowego jak również dzięki akcji 
zorganizowanej w jednej z niemieckich szkół, w której to dzieci przynosiły zapakowane własnoręcznie 
prezenty dla naszych podopiecznych. W tym roku Zarząd Fundacji oraz Dyrekcja placówki po raz drugi 
zorganizowali wśród dzieci mieszkających w Wiosce Dziecięcej akcję pod nazwą ,,świąteczna paczka”. 
Dzieci zaangażowały się w przygotowanie prezentów dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszego 
rejonu, a następnie po wytypowaniu jednej z rodzin przewieźliśmy przygotowane prezenty i 
wręczyliśmy rodzinie osobiście. Paczki zawierały zabawki 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

45

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

i słodycze, którymi nasi podopieczni postanowili się podzielić. Obfity w wydarzenia i atrakcje rok 
zakończył się wręczeniem paczek bożonarodzeniowych sponsorowanych przez PCPR w Oświęcimiu. 
Dzieci zgromadzone w budynku administracyjno-biurowym Fundacji, zgodnie z tym jak nakazuje 
tradycja, odebrały prezenty w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, tuż po zakończeniu kolacji wigilijnej w 
domach rodzinnych (gdzie dzieci również znalazły prezenty pod choinką), a przed wspólnym 
śpiewaniem kolęd i wyjściem na Pasterkę.

3. Niepubliczne Ekologiczne Przedszkole Integracyjne „Gniazdko”

Od września 2014 roku Fundacja „Bliżej Człowieka” prowadzi na swoim terenie Niepubliczne 
Ekologiczne Przedszkole Integracyjne „Gniazdko”. Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola możliwa 
była dzięki finansowaniu pozyskanemu w ramach grantu za pośrednictwem niemieckiej organizacji 
Renovabis.
W skład przedszkola wchodzą dwie grupy, każda po 20 dzieci. Jako przedszkole integracyjne wśród 
podopiecznych „Gniazdka” są dzieci z dysfunkcjami oraz orzeczeniami o niepełnosprawności.
Przedszkole prowadzone jest w ramach odpłatnej działalności fundacji, a uzyskany w dochód 
przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych. Początkiem 2016 roku trwały zapisy na 
kolejny rok przedszkolny 2016/2017. Przedszkole nadal będzie kontynuowało swoją działalność. Mimo, 
iż przedszkole jest w fazie zdobywania lokalnego rynku i budowania swojej pozycji, już dziś otrzymuje 
wiele pochlebnych opinii zarówno od rodziców, jak i pedagogów współpracujących z kadrą 
przedszkolną.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej DZIAŁALNOŚĆ NA 
RZECZ SIEROT 
NATURALNYCH I 
SPOŁECZNYCH - OPIEKA 
I WYCHOWANIE DZIECI 
OSIEROCONYCH, 
polegające na 
prowadzeniu 
całodobowej opieki nad 
dziećmi osieroconymi 
(sieroty społeczne) w 
formie sześciu 
Rodzinnych Domów 
Dziecka 
zlokalizowanych na 
terenie Wioski 
Dziecięcej im. dr 
Janusza Korczaka w 
Rajsku. Wioskę 
Dziecięcą tworzy więc 6 
odrębnych, 
jednorodzinnych 
domów, w których 
wychowuje się od 6 do 
8 podopiecznych. Dzieci 
przebywają pod 
całodobową opieką 
stałych opiekunów, 
zwanych 
ciociami/matkami 
zastępczymi. 
Podopieczni i 
opiekunowie objęci są 
wsparcie 
pedagogicznym, 
psychologicznym oraz 
socjalnym.

87.90.Z
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działalność charytatywnej BUDOWA A NASTĘPNIE 
PROWADZENIE WIOSEK 
DZIECIĘCYCH 
(CAŁODOBOWYCH 
PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH 
ORAZ INNYCH 
RODZINNYCH FORM 
OPIEKI ZASTĘPCZEJ). 
Zadanie polega na 
prowadzeniu 
wybudowanej na 
terenie będącym 
własnością Fundacji 
Wioski Dziecięcej im. dr 
Janusza Korczaka w 
Rajsku. Wioskę 
Dziecięcą tworzy więc 6 
odrębnych, 
jednorodzinnych 
domów o powierzchni 
200 m2 każdy, 
będących domami 
zastępczymi dla dzieci 
osieroconych. 
Dodatkowym zadaniem 
organizacji jest dbanie i 
zarządzanie budynkami 
oraz terenem zielonym 
(place zabaw, boisko, 
farma zwierzęca itp.) 
mieszczących się na 
powierzchni ok. 5 ha.

87.90.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność charytatywnej POZYSKIWANIE 
DARCZYŃCÓW I 
SPONSORÓW W KRAJU 
I ZA GRANICA. W celu 
zapewnienia 
prawidłowego 
finansowania 
dodatkowych potrzeb 
wynikających z 
realizacji celów 
statutowych Fundacja 
pozyskuje środki 
pochodzące z darowizn 
krajowych jak i 
zagranicznych. Organy i 
członkowie fundacji 
angażują się w 
pozyskiwanie nowych 
darczyńców 
indywidualnych, którzy 
deklarują jednorazową 
lub stałą chęć 
wspierania wpłatami 
finansowymi realizacje 
celów Fundacji. 
Fundacja pozyskuje 
darczyńców prowadząc 
działania zarówno w 
Internecie jak i w czasie 
bezpośrednich spotkań 
oraz w formie 
prowadzenia 
koncertów, zbiórek 
pieniężnych, kwest, czy 
współpracy z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi.

88.10.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

PROWADZENIE 
PRZEDSZKOLI I 
PUNKTÓW 
PRZEDSZKOLNYCH. Na 
terenie Fundacji 
prowadzone jest 
Niepubliczne 
Ekologiczne 
Przedszkole 
Integracyjne, do 
którego uczęszczają 
zarówno mieszkańcy 
Wioski Dziecięcej im. dr 
Janusza Korczaka jak 
również dzieci z 
okolicznych 
miejscowości (w formie 
odpłatnej). Całkowity 
przychód 
wygenerowany z 
prowadzenia 
przedszkola 
przeznaczany jest na 
realizacje celów 
statutowych 
organizacji. Przedszkole 
prowadzone jest przy 
maksymalnym 
nadzorze organów 
Fundacji oraz 
odpowiedniej jednostki 
gminnej. Fundacja 
zakłada rozwój 
przedmiotu działalności 
w tym kierunku.

85.10.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 4,116,183.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,517,054.35 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 453,546.47 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,743,339.80 zł

e) Pozostałe przychody 402,243.21 zł

0.00 zł

121,695.05 zł

1,377,707.25 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 113,418.46 zł

0.00 zł

113,418.46 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,503,363.07 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,499,402.30 zł

Druk: MPiPS 10



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 69,743.09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 62,183.19 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,263,767.56 zł 0.00 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

1,447,311.26 zł 0.00 zł

391,363.28 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

425,093.02 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,852,416.27 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

11.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

10.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 979,520.12 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

713,275.76 zł

713,275.76 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 266,244.36 zł

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

253,870.07 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 253,870.07 zł

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

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3,727.16 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,500.00 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

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

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

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

3,700.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

1 Wychowanie i zapewnienie 
opieki dzieciom osieroconym

Zapewnienie opieki dzieciom 
osieroconym

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 1,375,334.05 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,500.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 14



X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

MARTA MARSZAŁEK / 
17/07/2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 15


