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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. pomoc w 
dbaniu o dom, 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. 
Dziesięciu wychowanków należy do Ludowego Klubu Sportowego w Rajsku i trenuje piłkę nożną. Dwoje 
 wychowanków uczestniczy w zajęciach karate w Brzeszczach. Troje wychowanków chodzi na siłownię 
w Oświęcimiu. Dziewiątka  dzieci uczęszcza na zajęcia jazdy konnej w stadninie Ikarion w Bobrku.  Jedna 
dziewczynka należy do zespołu cheerleaderek o Oświęcimiu. Dwie dziewczynki uczęszczają na naukę 
gimnastyki artystycznej w Oświęcimiu. Dwie dziewczynki należą do zespołu muzycznego Fausystem 
działającego przy Szkole Salezjańskiej w Oświęcimiu. 

Początkiem stycznia odbyło się coroczne   Kolędowanie, które stało się naszą tradycją.  Swoją 
obecnością uhonorowali nas nasi przyjaciele oraz usamodzielnieni wychowankowie ze swoimi 
rodzinami. Swoją obecnością zaszczycili nas również przyjaciele z Niemiec. Wspólne kolędowanie umilili 
wychowankowie pięknym i wzruszającym przedstawieniem. Przygotowania do występu były długie i 
mozolne. Śpiewanie kolęd uatrakcyjniła Kapela Bugajskich oraz duet Pedro y Mari. Spotkanie to 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. W styczniu udaliśmy się  na  turniej JORKYBALL w Sosnowcu. 
Walka była długa i zacięta. Nasi chłopcy zajęli zaszczytne I miejsce,  otrzymując tytuł Mistrzów Polski. 
Końcem miesiąca stycznia  w nagrodę za udział w przedstawieniu jasełkowym wybraliśmy się do kina  
na filmy animowane. Dziewczynki z wielkim wzruszeniem obejrzały ,,Balerinę” a chłopcy ,,Sing”. Po raz 
kolejny wybraliśmy się do Starego Bierunia, gdzie dzieci z dużym zafascynowaniem podziwiały żywą 
szopkę u Franciszkanów. Dużą sensację wzbudziły zwierzaki biegające w szopce. Już po raz drugi trzy 
nasze dziewczynki aktywnie uczestniczyły w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Mimo dużego mrozu z uśmiechem na twarzy zachęcały 
przechodniów do wrzucania datków do puszek. Miesiąc luty był czasem dwutygodniowego odpoczynku 
od zajęć szkolnych. Część dzieci po raz pierwszy spróbowała  swoich możliwości na obozie 
snowboardowo – narciarskim w Białce Tatrzańskiej i w Wiśle. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, 
białemu szaleństwu nie było końca. Jedna dziewczynka wyjechała na obóz taneczny do Poronina. 
Dzieci, które nie wyjechały na obozy  wolny czas spędziły  aktywnie. Organizowane były wyjazdy  na 
lodowisko,  basen i łyżwy. Ponadto na terenie placówki były organizowane zajęcia kulinarne, filmowe, 
plastyczne i sportowe. Mieliśmy okazję skorzystać z naszych umiejętności tanecznych i sportowych przy 
XBox. Tradycją stało się, że na zakończenie ferii dzieci przygotowały pyszne prażone,  nie zważając na 
panującą w tym okresie aurę.  W ostatni dzień ferii odbyła się zabawa karnawałowa, dzieci wcieliły się 
w różne postacie z bajek- było wesoło i kolorowo. Wielką atrakcją okazało się urządzenie do 
wytwarzania baniek mydlanych. W czasie ferii objadaliśmy się własnoręcznie wykonaną watą cukrową i 
popcornem. Opiekunowie  zorganizowali dzieciom szereg atrakcji, które obfitowały  między innymi 
wyjściami do kina, wyjazdami na lodowisko i basen, na wystawę lego i kolejkowo  w Gliwicach. Trójka 
dzieci wspólnie z opiekunami była na  wyciecze w Kopalni Soli w Wieliczce. Marzec to czas wyciszenia 
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po feryjnych szaleństwach i pora ponownego skupienia się na nauce. Jednak oprócz mało atrakcyjnego 
obowiązku jakim jest nauka, dzieciaki miały okazję zadbania o sprawność fizyczną. Dzieci korzystały z 
wyjść na siłownię, basen i lodowisko. Sporą atrakcją było wyjście na kręgle do kręgielni „Kula Hula” w 
Oświęcimiu. Najmłodsi uwielbiają zabawę w związku z czym po raz kolejny mogły oddać się beztroskiej 
zabawie Family Fun w Oświęcimiu. W miesiącu marcu jeden z naszych gimnazjalistów wziął udział w 
„Biegu o Złote Gacie” w Brzeszczach,  zajmując zaszczytne drugie miejsce. Chłopak był szczęśliwy i 
dumny ze swojego osiągnięcia. Na zaproszenie grupy motocyklistów „ Free- Oświęcim motocykliści z 
pasją”, nasza młodzież udała się do Chełmka na turniej siatkówki. Dzięki temu zaproszeniu dzieciaki 
miały okazję aktywnie spędzić wolny czas. Celem spotkania była dobra zabawa i integracja. Marcowe, 
zimne popołudnia sprzyjały wspólnemu spędzaniu czasu w domach, umilanemu przez  zabawę przy 
grach planszowych lub wyjściach z opiekunami do cieszącego się dużą popularnością wśród dzieci i 
młodzieży McDonald’s lub pizzerii. 
Miesiąc kwiecień upłynął nam na przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych. Przygotowywaliśmy pisanki, 
kraszanki i filcowe figurki,  które ozdobiły wielkanocne koszyczki naszych najmłodszych. Wykonane 
ozdoby okazały się fantastycznymi prezentami świątecznymi dla bliskich. Dużą atrakcją okazały się 
zajęcia, które przybliżyły nam tajniki chemii. W wyniku naszej ciężkiej laboratoryjnej pracy i reakcjom 
chemicznym otrzymaliśmy „glutki”, które przysporzyły nam wiele kreatywnej zabawy. Rozciągały się, 
wracały do pierwotnej postaci przy niewielkim ruchy trzęsły się bardziej niż galaretka. Udowodniliśmy 
także, że istnieje plastik w postaci cieczy. Od tej chwili zabawy z „chemią” często nam towarzyszą. 
Końcem miesiąca kwietnia odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Nasza 
drużyna piłkarska z wielkim zapałem ruszyła do Warszawy. Pomimo zaciekłej walki do samego końca 
nieudało się chłopcom stanąć na podium. Pomimo przegranej dla nas są zwycięzcami. W maju 
odwiedzili nas przyjaciele z Niemiec. W ramach integracji polsko- niemieckiej przygotowaliśmy grilla i 
przy akompaniamencie muzyki bawiliśmy się  długo i wesoło. I znów bariera językowa nie była 
problemem. Młodzież szybko znalazła nić porozumienia. Nasze dzieci zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w Energylandii. Następnego dnia ponownie na zaproszenie naszych przyjaciół udaliśmy się do 
Krakowa. Dwudniowa integracja spowodowała nawiązanie nowych przyjaźni. 
W maju  tradycyjnie gościliśmy przyjaciół z Hanoweru.  Niemiecka młodzież i ich opiekunowie, przy 
współpracy ze szkołą Salezjańską wykonała prace naprawcze na terenie Wioski Dziecięcej.  W związku z 
przyjazdem gości odbywały się spotkania oraz wspólne grillowanie.  Na pożegnanie gości 
zorganizowaliśmy spotkanie, które zostało umilone tańcami integracyjnymi oraz karaoke. Wspólne 
śpiewanie przysporzyło wszystkim dużo dobrej zabawy i jeszcze więcej śmiechu. Bawiliśmy się do 
późnych godzin wieczornych.  Jedna z dziewczynek w maju wystąpiła w koncercie przygotowanym 
przez Szkołę Muzyczną Specjalnego  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących w Krakowie.  Koncert odbył się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. 
Dwie dziewczynki wzięły udział w Savionaliach Salezjańskich organizowanych w Krakowie. Dziewczynki 
z wielkim zapałem uczestniczyły w tym Święcie Młodych. Hasłem przewodnim tegorocznych Savionalii 
było: „Idźcie i głoście z Księdzem Bosko”. Dwóch wychowanków wyjechało na wymianę międzyszkolną 
do Mölln. Wymiana zorganizowana była przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w 
Oświęcimiu. Chłopcy mieli okazję zobaczyć min. Skansen w Kikeberg, Filharmonię w Hamburgu. 
W miesiącu maju po raz kolejny odbyła się Noc Muzeów, wielka kulturalna impreza o zasięgu 
europejskim. W związku z czym można było odwiedzić zabytki znajdujące się w każdym mieście. Jedna z 
naszych rodzin, wybrała się na podbój pszczyńskiego zamku. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
oglądały ekspozycję zamku i zbrojownię w podziemiach. Również w maju gościliśmy osoby z Firmy 
Farmaceutycznej Boehringer, które przygotowały dla nas dużo atrakcji. Chłopcy zajęli się typowo męską 
pracą, składali krzesła i meble.   Dzieci młodsze spędziły czas na zabawie na świeżym powietrzu, 
uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Jednak najważniejszym przesłaniem było rozbudzenie w 
dzieciach zamiłowania do czytania książek. Spotkanie zakończyliśmy degustacją pysznych prażonych.  
Końcem maja udaliśmy się zawody wędkarskie, które były zorganizowane na terenie Stowarzyszenia 
Wędkarskiego Piast- Rybaczówka. Jadąc na miejsce nie, wiedzieliśmy czego mamy się spodziewać, nikt z 
nas nigdy nie łowił ryb. Na miejscu otrzymaliśmy ogromne wędki i ruszyliśmy na połów. Nie wszyscy 
mieliśmy szczęście, ale zabawa była fantastyczna. Oprócz wędkowania mogliśmy skorzystać z wielu 
innych atrakcji, wielkie wrażenie na najmłodszych wywarł przyjazd Straży Pożarnej. Chłopcy nie chcieli 
opuścić wozu strażackiego. Czekamy na kolejne zawody. 
Miesiąc czerwiec powitaliśmy imprezą plenerową zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka. Nasze dzieci 
mogły skorzystać ze specjalnie dla nich zamówionych dmuchawców. Największe zainteresowanie 
wzbudziło eurobungee, dzieci cierpliwie czekały na swoją kolej, a czas oczekiwania nie był krótki. Był to 
bardzo słodki dzień, a czekolada spływająca z fontanny przyciągała każdego łasucha. Dzieci zajadały 
owoce, pianki i ciastka oblane słodką, ciepłą czekoladą. Był to najsłodszy Dzień Dziecka. W czerwcu 
nasza młodzież uczestniczyła w Meczu Mistrzów Europy U-21: Dania- Włochy w Krakowie. Było to duże 
przeżycie, kibicowaliśmy zaciekle drużynie Włoch, która odniosła zwycięstwo. Również w czerwcu po 
raz kolejny został zorganizowany wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. 
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Ogrom atrakcji oferowanych przez park każdorazowo wywiera na dzieciach wielkie wrażenie. Najmłodsi 
wychowankowie znaleźli wiele radości w „Bajkolandii” z wielką przyjemnością korzystaliśmy z nowych 
atrakcji. Po wyczerpującej zabawie udaliśmy się do parku wodnego, w którym dzieci nie opuszczały 
zjeżdżalni wodnych. Zabawa była fantastyczna. Gdy ochłonęliśmy w basenach, udaliśmy się na pokazy 
kaskaderskie. Opuszczając park wszyscy jednogłośnie oznajmili, niedługo tutaj wrócimy. 
I wreszcie nadszedł czas długo oczekiwanych i upragnionych wakacji. Postanowiliśmy uczcić ten fakt w 
należyty sposób. Zorganizowaliśmy ponownie imprezę plenerową, którą rozpoczęliśmy od zabaw i 
tańców na świeżym powietrzu. Nie obyło się bez grilla, waty cukrowej i popcornu. To co najlepsze 
zostawiliśmy na sam koniec. Punktem kulminacyjnym naszej imprezy był mini Festiwal Kolorów. 
Wszyscy otrzymali kolorowe proszki i w rytm muzyki zaczęliśmy tańczyć, a każdy z nas stopniowo 
„nabierał kolorów tęczy”. Nie przypuszczaliśmy, że „brudzenie się” może być takie piękne. Zapewne 
niedługo znowu „zatańczymy z kolorami”. Podczas Life Festival w Oświęcimiu, dwójka chłopców i jedna 
dziewczynka wzięli udział w biegu na 5 km. Nasi wychowankowie dzielnie stanęli na starcie wyścigu, 
bez trudu dotarli  do mety. Pomimo, że nie stanęli na podium, jesteśmy z nich bardzo dumni. 
W miesiącu lipcu rozpoczyna się najpiękniejszy okres w życiu każdego dziecka  - wakacje. W czasie 
tegorocznych  wakacji na terenie Wioski Dziecięcej działały dwa baseny ( dla małych i dużych). Dzieci do 
woli mogły korzystać z zabaw wodnych i kąpieli słonecznych  na terenie placówki. W miesiącu lipcu 
został zorganizowany wyjazd do kina OCK oraz wyjście na lody w Oświęcimiu, jak również cieszące się 
od lat  zajęcia kulinarne, filmowe, plastyczne czy zabawy i konkursy  na podwórku. Dużą popularnością 
cieszyło się wspólne śpiewanie przy karaoke. Po raz kolejny otworzyliśmy salon fryzjersko – 
kosmetyczny i studio tatuażu, czyli wakacyjne studio urody.  Dzieci chętnie korzystały z możliwości 
zmiany fryzury, koloru włosów czy paznokci. Dużą popularnością cieszyło się  ozdobienie ciała 
tatuażami.  Szóstka  wychowanków z opiekunami była na wypoczynku wakacyjnym w Łapanowie, w 
ramach wyjazdu zwiedzili Zamek w Nowym Wiśniczu i Dobczycach oraz miasto Tymbark.  W upalne dni 
orzeźwiali się podczas  kąpieli wodnych w zbiorniku Łapanów. Dużą atrakcją okazały się również  
rowerki wodne. Dwóch nastolatków wybrało się w Tatry na Kasprowy Wierch. Chłopcy zdobyli także 
Pilsko w Beskidach. Trzy dziewczynki pierwszy raz w życiu miały okazję zobaczyć start i lądowanie 
samolotów na lotnisku w Pyrzowicach. Trójka młodszych dzieci z opiekunem spędziły  tydzień nad 
morzem  w Mielnie. Zabawa na plaży, kąpiel w morzu, spacery, wesołe miasteczko, place zabaw to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie zorganizowali im opiekunowie. Po powrocie i krótkim pobycie na terenie 
placówki ta sama rodzina wyjechała wspólnie w Bieszczady, gdzie  atrakcją był basen, wyjście na lody, 
kąpiel w jeziorze Solińskim, rejs statkiem po jeziorze.  Rodzeństwo dzielnie wyszło też na najwyższy 
szczyt Bieszczad Targanicę . Kąpieli wodnych i słonecznych oraz zabaw na piasku  dzieci po przyjeździe z 
gór zażywały nad zalewem w Dziećkowicach. Dodatkowo byli również  w kinie na bajce pt. ,,Gru, Dru i 
minionki”.  
Na przełomie czerwca i lipca jedna dziewczynka była na obozie tanecznym organizowanym przez 
Akademię Tańca Millenium w Brzeszczach.  Dwóch chłopców wyjechało na kolonie nad morze, dwóch 
nastolatków wzięło udział w obozie sportowym przygotowującym  do Mistrzostw Świata w piłce  nożnej 
dzieci z Domów Dziecka organizowanym przez Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial.  Ci sami 
nastolatkowe w lipcu wzięli udział w Mistrzostwach i spędzili 5 dni w Warszawie.  Jeden wychowanek 
wyjechał na obóz wioślarski. Również w tym miesiącu  7 osobowa grupa wyjechała  na OAZĘ 
Międzynarodową do Niemiec wraz z p. Januszem Marszałkiem. Dwójka  wychowanków wyjechała  z 
opiekunem do rodziny. Jeden chłopiec spędził  10 dni na obozie w Ustce. 
Końcem lipca pięcioro dzieci wyjechało na kolonie nad morzem , a jedna dziewczynka  spędziła tydzień 
na koloni w Wiśle. W lipcu i sierpniu trzy siostry spędziły kilka dni u swojej babci w Bielsku – Białej. 
Miesiąc sierpień obfitował w cykl spotkań z Grupą FREE Oświęcim. Celem Pierwszej  imprezy  był  
zorganizowany przez grupę motocyklową mecz siatkówki, grill oraz przejażdżka na motorach. 
Kolejnemu spotkaniu towarzyszyły zajęcia z robotyki i warsztaty pierwszej pomocy  - dzieci z dużym 
zaciekawieniem przyglądali się i brały czynny udział w tak trudnych warsztatach. Na zakończenie 
wszyscy wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o motorach. Trzecia  impreza była przygotowana pod katem 
wspólnej integracji małych i dużych przy wspólnym graniu w gry planszowe. Spotkaniu towarzyszył  
mecz piłki nożnej, malowanie buziek  i wspólna zabawy taneczne  z Animatorką. Na pożegnanie wakacji 
Grupa motocyklowa FREE zorganizowała wspólny mecz piłki nożnej z naszymi wychowankami. 
Dodatkowymi atrakcjami było oglądanie gwiazd przez teleskop, olbrzymie bańki mydlane, zabawa z 
Animatorką. Motocykliści wręczyli dzieciom paczki i dyplomy. Zwieńczeniem spotkania był udział we 
wspólnej dyskotece w blasku kolorowych świateł dyskotekowych. Przejażdżki trwały do późnych godzin 
wieczornych. Goście przekazali prezenty dla dzieci.  Uwieńczeniem spotkania była degustacja 
przygotowanych prażonych oraz wspólne zdjęcie wraz z gośćmi. Spotkanie to zostanie na długo w 
pamięci naszych dzieciaków. 
W sierpniu  czwórka wychowanków wyjechała na ponad 3 tygodniowy obóz harcerski. Dwoje 
wychowanków z opiekunem wzięło udział  dożynkach.  Zwiedzili również  Kopalnię Węgla Brunatnego 
Kleszczów i  Muzeum Energetyki w Bełchatowie oraz zbiornik wodny Zalew Sulejowski. Trojka 

Druk: MPiPS 5



najmłodszych dzieci wybrała się na wycieczkę rowerową z opiekunami. Dzielne maluchy przejechały, aż 
10 km. 
Miesiąc wrzesień to czas, kiedy nasi podopieczni wracają do szkoły. Aby umilić im trochę ten czas 
opiekunowie organizowali różne wyjścia i wyjazdy m.in. do Pszczyny i Goczałkowic na lody oraz do  
biblioteki i  na Zamek w Oświęcimiu, gdzie były organizowane warsztaty  z teatru cieni. Opiekun  
zorganizował także wyjazd na koncert Wolnej Grupy Bukowina oraz na przedstawienie teatralne 
,,Ryby”. Młodsze dzieci były na przedstawieniu ,,Kominiarczyk i Pastereczka” w Cafe Bergson. Wyjściom 
 tym towarzyszył posiłek w uwielbianym przez dzieci Mc Donalds.
W październiku trzech wychowanków rozpoczęło kurs na prawo jazdy. Również w tym  miesiącu 
siedmioro wychowanków przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. Po uroczystościach w kościele, 
świadkowie zostali zaproszeni na przyjęcia zorganizowane w domach. Najmłodsze dzieci wspólnie z 
opiekunami udały się do kina, gdzie obejrzały wesołą bajkę pt. „Emotki”. Również w tym miesiącu 
zwiedziły Warownię Pszczyńską, ogród w Goczałkowicach. Dużą radość sprawiło dzieciom wyjście do 
kawiarni na lody. Również w tym miesiącu grupa wychowanków zwiedziła Stadion Narodowy w 
Warszawie, który wywarł duże wrażenie na zwiedzających. Dwie wychowanki skorzystały z atrakcji 
proponowanych przez Zatorski Park Rozrywki Energylandia, do którego udały się w towarzystwie 
kolegów i koleżanek, jedna dziewczynka pod opieką opiekunów udała się do Parku Linowego Paprocany 
w Tychach. Wyjazd ten pozwolił na spędzenie aktywnie czasu, a wspinaczka na linach nie była wcale 
taka łatwa, wymagała dużej sprawności fizycznej. Ponadto trzy wychowanki wspólnie z opiekunami 
udały się na wycieczkę do Pyrzowic, gdzie zwiedziły lotnisko. Podczas wyjść nie mogło zabraknąć wizyt 
w McDonalds, który stał się ulubioną „restauracją” naszych dzieci.
Zgodnie z tradycją październik zakończyliśmy huczną zabawą z okazji Halloween. Ponownie dało to 
wszystkim okazje do popuszczenia wodzy fantazji w tworzeniu mrocznych przebrań. Chętnych do 
zabawy nie zabrakło. Swoją obecnością uraczyli nas goście zaproszeni przez nasze dzieci. Kiedy zapadł 
zmrok wszystkie zjawy i potwory wyruszyły na poszukiwanie słodyczy. Ci którzy nie otworzyli nam drzwi 
sami ściągnęli na siebie straszne psikusy. A zjawy i potwory są bezwzględne. Wreszcie nadszedł czas na 
degustację przygotowanych przekąsek, które wzbudzały odrazę. Zjedzenie tych „pyszności” wymagało 
nie lada odwagi.  Przygotowane zabawy wystawiały na próbę nawet tych najodważniejszych. Następnie 
wszystkie potwory zostały zaproszone do zgromadzenia przy fontannie, z której płynęła gorąca 
czekolada. Popcorn i owoce w czekoladzie bardzo wszystkim smakowały. Odbyło się również karaoke, 
gdzie każdy potwór mógł się popisać swoimi umiejętnościami wokalnymi. Doznania słuchowe jakim 
zostaliśmy poddani były bardzo zróżnicowane. Również w miesiącu październiku została uruchomiona 
poczta „mikołajkowa”, każde dziecko miało okazję do napisania listu do Mikołaja, fantazja dzieci 
okazała się bardzo duża. 
Już od listopada dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych w ramach, których  przygotowywały się 
do  jasełek bożonarodzeniowych, których premiera odbyła się w styczniu bieżącego roku.  W listopadzie 
trójka najmłodszych dzieci wspólnie z opiekunami zwiedziła Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. 
Uczestniczyły również w warsztatach zorganizowanych w Muzeum Zamek w Oświęcimiu połączonych 
ze zwiedzanie z okazji Święta Niepodległości. Również w miesiącu listopadzie dzieci miały okazję do 
szaleńczej zabawy w Family Fun w Oświęcimiu oraz uczestniczenia w Zumbie Halloweenowej w 
Czechowicach- Dziedzicach. Aby umilić dzieciom długie listopadowe wieczory opiekunowie 
zorganizowali wyjście do biblioteki w Oświęcimiu, wyjście do Mc Donalda. Dużą radość sprawiło 
dzieciom wyjście na obiad do restauracji. W innym domu trzy dziewczynki wspólnie z opiekunem udały 
się na typowo ulubione zajęcie kobiet czyli „shopping” w związku z Black Friday. Na zakupowe 
szaleństwa rodzina udała się do Bielska- Białej.. Oczywiście nie mogło również zabraknąć wyją do Mc 
Donalda. Jedna z dziewczynek w towarzystwie znajomych udała się do kina na film pt. „Thor”. Jedna 
wychowanka wspólnie z opiekunem udała się na wycieczkę do Beskidu Śląskiego. Wycieczka pozwoliła 
na podziwianie malowniczej wsi w Istebnej oraz wejście na bezleśną górę Ochodzita w Koniakowie, 
dziecko miało okazję zwiedzić  góralską bacówkę. Trzy wychowanki jako wolontariuszki z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyły w Jarmarku Świątecznym w Oświęcimiu. Wolontariat zorganizowany był 
z ramienia szkoły gimnazjalnej w Rajsku. Chłodna aura listopadowa to  dobra okazja do zorganizowania 
biesiady przy ognisku. Po zmroku rozpaliliśmy ogień, piekliśmy kiełbaski i czekaliśmy na najlepsze czyli 
ziemniaczki z żaru. Czas oczekiwania umilaliśmy sobie wspólnym śpiewem, ploteczkami i zabawą. W 
listopadzie obchodzone są Andrzejki. Nie ominęliśmy tego święta. Po zmroku nasze dzieci zostały 
zaproszone na wspólne wróżby i lanie wosku. Andrzejkowe kabały pozwoliły na poznanie imion 
przyszłych wybraków serc naszych dzieci. A wróżby z wosku potwierdzały, że w ferie spotka ich coś 
miłego. 
Grudzień to czas kiedy czekamy na największego i najbardziej wyczekiwanego przyjaciela dzieci czyli 
Mikołaja. Początkiem grudnia odwiedziło nas dużo Mikołajów, przyjechali do nas na motorach. 
Mikołajami okazali się nasi przyjaciele, motocykliści z Grupy FREE Oświęcim. Mikołaje przysporzyli 
naszym dzieciakom dużo radości. Każde dziecko zostało obdarowane słodkim prezentem. A na koniec w 
ramach podziękowania dzieci zaśpiewały dla Mikołajów piosenkę. Również w tym miesiącu przybył do 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
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kilka województw
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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)

40
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Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

nas dyrektor firmy Forever Living Products, który wręczył nam upominki z środkami kosmetycznymi i 
oczywiście w paczce znalazło się też coś słodkiego. Tym razem również w ramach podziękowania dzieci 
zaśpiewały piękną piosenkę. Przed spotkaniem z prawdziwym Mikołajem, udaliśmy się do Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Tam dzieciaki miały okazję pierwszy raz(mamy nadzieję, że nie 
ostatni) zasiąść w auli wykładowej i posłuchać ciekawego wykładu, prowadzonego przez naszego 
znajomego z Grupy Free Oświęcim, wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni. Po wykładzie pojawił się 
Mikołaj, który wszystkim zgromadzony tam dzieciakom wręczył piękne prezenty. Następnie dzieci 
uczestniczyły w  warsztatach plastycznych i tanecznych. Tworzone były różne ciekawe rzeczy z balonów. 
Dzieci z dużym zapałem uczestniczyły turnieju gier planszowych. Nasze dzieci były tak zadowolone, że 
poinformowały organizatorów spotkania, że za rok też przyjadą.  W godzinach wieczornych odwiedził 
nas prawdziwy Święty Mikołaj. Najpierw przyjechała Księżniczka później pojawił się Elf, zaczęli 
wyczarowywać dla nas piękne bańki mydlane, wszyscy przez chwilę poczuliśmy się jak w bajce. Były 
konkursy, zabawy i wspólne  tańce. Po czym pojawił się Pan Mikołaj, który przybył do nas z ogromnym 
workiem wypełnionym po brzegi prezentami. Szanowny gość został przywitany piękną piosenką. 
Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na chwilę, kiedy otrzymamy, to co znajduje się w worku.  No i 
stało się, każdy z nas otrzymał wymarzony prezent, radość była ogromna. Dzieciaki nie zapomniały 
również o Mikołaju, wręczyły mu własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprezentowały krótki 
występ artystyczny. W grudniu na Rynek w Oświęcimiu, przyjechała piękna, czerwona, cudownie 
oświetlona ciężarówka Coca- Coli. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Ciężarówka zrobiła na 
wszystkich piorunujące wrażenie. Dzieci dużą cierpliwością wyczekiwały w długich kolejkach do 
namiotów, w których czekały na nie różne atrakcje. Również w grudniu dzieci naprawdę dzielnie 
przygotowywały się do przedstawienia jasełkowego. Wytrwale ćwiczyły przyznane im role. Próby były 
długie. Wymagały wiele cierpliwości zarówno ze strony dzieci jak i osób przygotowujących 
przedstawienie. Najmłodsze dzieci wspólnie z opiekunami wybrali się na łyżwy na Molo do Osieka, a po 
ciężkich zmaganiach na lodzie udali się na oglądnięcie żywej szopki. Dzieci wzięły udział w warsztatach 
artystycznych w Oświęcimiu, odwiedziły również miejską bibliotekę. Opiekunowie wspólnie z trójką 
dzieci udali się do Krakowa, aby uczestniczyć w zapaleniu lampek na choince pod oknem papieskim. 
Przy tej okazji odbył się koncert „Arki Noego”. Tam również pojawił się Święty Mikołaj, który każdemu 
dziecku wręczył upominek. Kolejnym etapem pobytu w Krakowie był Jarmark Świąteczny, który 
rozbudził świąteczny klimat w dzieciach i opiekunach. Opiekunowie zorganizowali rodzinne wyjście do 
kina, młodsi na uroczą bajkę „Coco”, a starsi na świąteczne „Listy do M. 3”. W związku z obchodzonymi 
w grudniu imieninami dwóch dziewczynek, rodzina udała się do MC Donalda i do Rapsodii aby wspólnie 
świętować. Dwie dziewczynki wspólnie z przyjaciółmi udały się na kręgle do Hula Kula w Oświęcimiu. Z 
wielki zapałem większość dzieci uczestniczyła w spotkaniu „Magia Świąt Bożego Narodzenia” w Straży 
Pożarnej w Rajsku tam miały okazję uczestniczyć w fascynującym pokazie magii i kolędowaniu. Każde 
dziecko otrzymało paczkę świąteczną. W dniu Wigilii, dzieci zostały obdarowane prezentami 
ufundowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. To wydarzenie wywołało 
ogromny entuzjazm wśród dzieci. A upominki znalezione pod choinką jak zwykle wzbudziły ogromną 
radość. Ponad to w noc sylwestrową dzieci bawiły się niemal do białego rana. Część dzieci (głównie ci 
najmłodsi) świętowali sylwestra w domach razem z opiekunami i zaproszonymi gośćmi, a ci starsi u 
kolegów bądź koleżanek albo na zorganizowanych imprezach.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

BRAK

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 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

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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 11
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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) 4,046,064.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 133,991.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 499,783.51 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,006,761.32 zł

e) Pozostałe przychody 1,405,528.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,039,303.64 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 169,445.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

128,152.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

41,293.02 zł

2.4. Z innych źródeł 1,831,477.07 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 5,838.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,838.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,039,303.64 zł

Druk: MPiPS 12



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1,168,207.79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,067.88 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: 2,171,778.87 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

1,302,199.02 zł 0.00 zł

491,715.63 zł 0.00 zł

0.00 zł

9,786.46 zł

368,077.76 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: 

1 Wsparcie rodzinnych domów dla dzieci osieroconych, prowadzonych w ramach całodobowej 
placówki opiekuńczo wychowawczej - Wioski Dziecięcej im. dr Janusza Korczaka w Rajsku

5,838.30 zł

1 Wsparcie rodzinnnego domu prowadzonego w ramach Wioski Dziecięcej im. dr Janusza Korczaka, 
przy ulicy Janusza Korczaka 46

525.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,874,286.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

21.0 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)

18.0 etatów

11.0 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 793,103.62 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

455,471.64 zł

455,471.64 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 337,631.98 zł

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

793,103.62 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 458,168.84 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 334,934.78 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)

3,643.33 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)

3,147.24 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

3,800.00 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

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

Wychowanie i zapewnienie 
opieki dzieciom osieroconym

Starostweo Powiatowe w 
Oświęcimiu

1,248,998.96 zł

2 Wychowanie i zapewnienie 
opieki dzieciom osieroconym

Opłata ubezpieczenia 
zdrowotnego

Starostwo Powiatowe w Oświęcimu 9,313.20 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
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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 (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 / 
14.07.2018 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

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 1

2 Urząd Gminy Oświęcim 1
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