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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. PUŁAWSKA Nr domu 12 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-566 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@fundacjarosa.pl Strona www www.fundacjarosa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-18

2005-04-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 59228712900000 6. Numer KRS 0000207472

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

ADAM BOGACZ PREZES 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

DOMINIKA WIKTORKO PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

NIE

MARCIN KACZMARKIEWICZ CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "ROSA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji 
społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, 
wychowawczo – pedagogicznej, oświatowej, oraz działalności mającej na 
celu wsparcie potrzebujących. Celami Fundacji są również:
1) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywane szans tych rodzin i osób,
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalność charytatywna,
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
7) ochrona i promocja zdrowia,
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
10) działalność na rzecz nauki poprzez wspieranie transferu polskich 
osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaganie 
inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce i na świecie;
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) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
16) działalność na rzeczy kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
18) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) działalność na rzecz kultu religijnego, w tym m.in. wspieranie 
chrześcijaństwa,
21) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
22) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych.
23) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. 2003, nr 96, poz. 
873 z późn.zm) , w zakresie określonym w pkt 1-22 powyżej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Na podstawie §7 Statutu Fundacji Rosa z dnia 01.09.2020 r. Fundacja 
realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej 
poprzez:

1) zwrotne lub bezzwrotne finansowanie lub dofinansowanie działań i 
projektów służących realizacji celów niniejszego statutu;
2) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
3) działalność oświatową i edukacyjną;
4) promowanie i działanie na rzecz rozwoju edukacji, poprawy jakości 
kształcenia oraz doskonalenia zawodowego zwłaszcza w zakresie 
przywództwa;
5) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów oraz grup 
marginalizowanych; 
6) organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej 
wymianie doświadczeń i informacji; 
7) działalność wydawniczą;
8) działalność promocyjną i informacyjną, w tym w szczególności drogą 
prasową, internetową, e-mailową;
9) promocja i organizacja wolontariatu; 
10) organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych, integracyjnych, w tym charytatywnych,
11) organizowanie kampanii społecznych dla osiągnięcia celów 
określonych w § 6 niniejszego Statutu,
12) prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia przez instruktorów 
higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
13) działalność stypendialną;
14) działalność sportową i kulturalną;
15) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
16) działalność doradczą;
17) wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw;
18) udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności 
podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym i osobom 
fizycznym, pomocy organizacyjnej, obywatelska, prawnej, księgowej, 
rachunkowej i finansowej;
19) udzielanie wsparcia finansowego; 
20) udzielanie wsparcia z zakresie pomocy społecznej;
21) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które 
w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają 
wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w 
zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej 
pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie;
22) promowanie i pomoc dla organizacji, przedsiębiorców i instytucji 
wspierających rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
23) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji;
24) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi 
instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, poprzez realizację programów. 
Dla osiągnięcia swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać 
działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których w 2020 roku prowadzono projekty z 
obszarów zdrowia i edukacji: Twoja Szkoła, Rakoobrona, Lekki Tornister, Kartka ze Szpitala, Pomagacie.pl, BohaterON – włącz 
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historię!
Na formę oraz zasięg prowadzonych aktywności ogromny wpływ miał stan epidemii COVID-19, który przyczynił się do 
ograniczenia niektórych zakładanych działań, bądź też ich modyfikację. Jednocześnie epidemia spowodowała wprowadzenie 
nowych działań w projektach związanych z pomocą osobom najbardziej zagrożonym zarażeniem koronawirusem. 
 
Twoja Szkoła
W roku 2020 kontynuowany był, prowadzony od 2008 roku, program Twoja Szkoła, którego celem jest dążenie do podniesienia 
warunków kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej. Do zadań projektu należą w szczególności: motywowanie rodziców do działań 
na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności komitetów 
rodzicielskich w szkołach; wspomaganie procesu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży (np. finansowanie wycieczek  
dydaktycznych, dodatkowych zajęć, kół zainteresowań, itp.); udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i 
metodologicznego w szkołach (np. finansowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, wzbogacanie księgozbioru, zakup 
sprzętu muzycznego, uzupełnianie sprzętu sportowego, itp.); wspomaganie pracy nauczycieli oraz administracji szkół w celu 
usprawnienia procesu dydaktycznego (np. finasowanie urządzeń́ wielofunkcyjnych, oprogramowania, licencji dostępowych do 
elektronicznej platformy informacyjnej oraz e-learningowej, itp.); mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów 
kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży; kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży (np. nagrody, 
dofinansowania wyjazdów, itp.).
Fundacja pomaga wyposażyć szkoły w najnowocześniejsze narzędzia, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę na wysokim 
poziomie oraz praktyczne umiejętności przydatne w dorosłym życiu.  Zebrane fundusze przeznaczane są na zakup sprzętu 
komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych.
Przez cały okres trwania programu uczestniczyło w nim blisko 2000 placówek, w tym aktywnych placówek przez ostatnie lata 
jest od 250 do 300. 
Do placówek oświatowych w ramach programu trafiły m.in. tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, urządzenia 
wielofunkcyjne, projektory multimedialne, laptopy, książki do bibliotek, itp. Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV- 2 
placówkom edukacyjnym przekazane zostały także materiały ochronne, tj. ozonator czy specjalistyczne termometry. 

Kampania Rakoobrona

Kampania informacyjno-edukacyjna Rakoobrona jest realizowana od 2014 roku i dotyczy profilaktyki raka płuca, raka szyjki 
macicy oraz czerniaka. Akcja jest prowadzona we współpracy z Fundacją Sensoria.

Na początku 2020 roku wykonane zostało sprawozdanie z realizacji dotacji nr D/WZD/2336/1/2019 pn. „Organizacja i realizacja 
działań w zakresie edukacji zdrowotnej, ramach programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w 2019 
roku” pozyskanej z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dotacja została przyznana m.in. na realizację zajęć z profilaktyki 
onkologicznej we wrocławskich szkołach.  

Na zaproszenie miast zaplanowano eventy stacjonarne, które miały obejmować profilaktyczną ocenę znamion bezpłatnie 
dostępną dla społeczności lokalnych. Na początku okresu sprawozdawczego tworzona była koncepcja realizacji kolejnej edycji 
akcji „Uvaga – wyprzedź czerniaka”, celem której jest promocja profilaktyki onkologicznej, a w szczególności profilaktyki 
czerniaka. W celu organizacji kolejnej edycji została zaktualizowana baza potencjalnych miast, w których mógłby zagościć 
RakTRACK – moblilny punkt badania znamion. Założeniem akcji jest docieranie nawet do najmniejszych miejscowości – tam, 
gdzie jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w 2020 roku, działalność 
eventowa kampanii Rakoobrona nie mogła zostać realizowana. Za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, m.in. media 
społecznościowe (Instagram, Facebook), strony WWW promowana była edukacja onkologiczna. 

Kampania Lekki Tornister

Lekki Tornister jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do uczniów klas 0–III szkół podstawowych, ich 
rodziców i opiekunów, nauczycieli, instytucji publicznych, mediów i ogółu społeczeństwa. Prowadzony od 2011 roku program 
porusza kwestię profilaktyki wad postawy oraz  niezmieniający się problem przeciążonych plecaków. Projekt zakłada 
diagnozowanie problemu w formie badań oraz wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z 
zakresu profilaktyki pierwszorzędowych wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego 
i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi dzieciom, ich rodzicom, opiekunom 
i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków będących przyczyną powstawania wad postawy. Do kluczowych elementów 
programu należą: lekcje w szkołach, spotkania edukacyjne oraz akcja ważenia plecaków.

Na początku okresu sprawozdawczego zespół projektu koncentrował się na przygotowaniu sprawozdania z realizacji dotacji nr 
D/WZD/2336/1/2019 pn. „Organizacja i realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej, ramach programu Wrocławskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w 2019 roku” pozyskanej z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dotacja została 
przyznana m.in. na realizację zajęć z profilaktyki wad postawy we wrocławskich szkołach.  
W związku z ogłoszonym stanem epidemii w 2020 oraz zdalnym nauczaniem, stacjonarne lekcje 
w szkołach, spotkania edukacyjne oraz akcje ważenia plecaków nie mogły zostać zrealizowane. Materiały edukacyjne, 
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wskazówki dla nauczycieli, rodziców były dostępne na stronie www.lekkitornister.pl. 

Kartka ze Szpitala

Projekt polega na organizacji zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży przebywających z powodu choroby w szpitalach/uczących 
się w szkołach przyszpitalnych. Pacjenci pod opieką pedagoga wykonują według własnego pomysłu kartki, w których redagują 
pozdrowienia i opisują swoje przeżycia. Celem warsztatów plastycznych jest złagodzenie stresu i wzmocnienie więzi dzieci z 
najbliższymi, a także rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.
W 2020 roku – w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! i projektu BohaterON w Twojej Szkole – w 
szkołach szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych zrealizowano VII edycję „Kartki dla Powstańca”. Uczestnicy otrzymali 
materiały do przygotowania kartek nawiązujących do tematyki patriotycznej. Prace plastyczne stanowiły symboliczny gest 
pamięci o uczestnikach Powstania i wyraz wdzięczności za ich poświęcenie dla Ojczyzny. Wszystkie placówki biorące udział w 
projekcie miały niepowtarzalną okazję nawiązania międzypokoleniowego dialogu z uczestnikami Powstania Warszawskiego. 
Była to również szansa do zdobycia nagród rzeczowych (materiały plastyczne) w konkursie na najładniejsze laurki (laureatów w 
głosowaniu na Facebooku wybrali internauci). 
Łącznie projekcie wzięło udział 25 placówek. Podczas warsztatów dzieci ponad 2000 kartek-laurek dla Powstańców.

Pomagacie.pl
Pomagacie.pl jest platformą, gdzie każdy  kto szuka pomocy, może zbierać środki na cele tj. leczenie, rehabilitacja czy poprawa 
warunków socjalno-bytowych. Program powstał w 2017 roku. Celem Fundacji było stworzenie platformy, na której osoba 
potrzebująca – dzięki nieograniczonym czasowo zbiórkom – otrzyma stałe wsparcie finansowe zapewniające komfort w obliczu 
pokonywania codziennych trudności.
Każdy podopieczny Pomagacie.pl posiada własne subkonto, czyli dedykowane miejsce, w którym w bezpieczny sposób 
gromadzi zebrane środki. Można go wesprzeć, wpłacając darowiznę za pośrednictwem Internetu, wykonując przelew 
tradycyjny bądź przekazując 1% swojego podatku. Podopieczny posiada swoją indywidualną witrynę, gdzie przedstawia swoją 
historię i publikuje zdjęcia, a także – w panelu informacyjnym – ma dostęp do danych statystycznych swojego konta, gdzie 
może sprawdzić m.in. ile środków zostało zgromadzonych na jego koncie oraz ile osób odwiedziło daną stronę.
Od początku funkcjonowania projektu zainicjowano blisko 50 zbiórek. Refundacje na rzecz podopiecznych dotyczyły 
finansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków higienicznych oraz leków czy 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Z uwagi na epidemię koronawirusa refundacje dotyczyły także środków ochronnych. 

Kampania BohaterON – włącz historię! 
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Prowadzona od 2016 roku akcja edukuje Polaków, bazując na 
indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne 
oraz buduje wrażliwość społeczną. Fundacja Rosa współorganizuje tę akcję z Fundacją Sensoria, a ich działaniom przyświeca 
hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. 

W 2020 roku projekt składał się z czterech obszarów działań – akcji wysyłania kartek do Powstańców, działań edukacyjnych dla 
uczniów i nauczycieli, świadczenia pomocy bezpośredniej bohaterom walk o stolicę oraz Nagrody BohaterONy 2020 im. 
Powstańców Warszawskich.

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego zespół Fundacji – z pomocą wolontariuszy – zajmował się segregowaniem 
kartek i listów wysłanych do Powstańców Warszawskich w ramach IV edycji, ich pakowaniem oraz przygotowaniem wysyłki do 
bohaterów mieszkających w Polsce i za granicą. Z uwagi na stan epidemiczny wysyłka przesyłek została przesunięta. Części 
Powstańców paczki zostały wręczone osobiście z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. W dołączonym do paczek liście 
uczestnicy walk o stolicę zostali poinformowani o możliwości otrzymania od organizacji znaczków, pocztówek i kopert w celu 
udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, a także o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w związku z 
realizowanymi w ramach kampanii BohaterON działaniami pomocowymi.
W ramach realizowanych przez cały 2020 rok działań pomocowych zespół kampanii – wraz z wolontariuszami – wspierał 
uczestników walk o stolicę w codziennych obowiązkach, koordynował pomoc medyczną, a także oferował pomoc materialną. 

Szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem są osoby starsze, stąd w ramach kampanii rozszerzone zostały działania 
pomocowe względem Powstańców Warszawskich. Od kilku lat Fundacja finansuje zakup i dowóz posiłków, środków 
medycznych oraz higienicznych dla kilkudziesięciu Powstańców Warszawskich. W 2020 roku z uwagi na stan epidemii pomoc w 
tym zakresie miała jeszcze szerszy wymiar, m.in.  dzięki uzyskaniu dotacji z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz darowizn od osób fizycznych i organizacji społecznych. 

W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęły się intensywne przygotowania do startu V edycji projektu. 
W ramach V edycji kampanii zrealizowano m.in. akcję wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich, która trwała od 1 
sierpnia do 2 października 2019 roku – w symbolicznym czasie pamięci o Powstaniu Warszawskim. W tej edycji wprowadzono 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  5



odpłatne kartki dostępne na stronie projektu www.BohaterON.pl. Każdy kto wypełnił online i wysyłał e-kartkę w terminie od 1 
sierpnia do 2 października 2020 r., nie tylko okazał pamięć Powstańcom Warszawskim, ale również realnie pomagał. Środki 
uzyskane dzięki pocztówkom, przeznaczono na bezpośrednią pomoc dla bohaterów walk o stolicę. Kartki dostępne były w 
trzech wariantach: kartka brązowa (w cenie 10 zł), kartka srebrna (50 zł) oraz kartka złota (100 zł). W ramach projektu osoby z 
kraju i zagranicy wysłały do Powstańców Warszawskich 2021 kartek z życzeniami za pośrednictwem strony internetowej akcji. 
Kartkę można było wykonać samodzielnie. Uczestnicy akcji, wzorem lat ubiegłych, pisali listy, tworzyli laurki oraz wiersze. Biało-
czerwone kartki własnoręcznie wykonali także uczniowie szkół przyszpitalnych oraz mali pacjenci szpitalnych oddziałów 
dziecięcych z całej Polski.

Ważny element kampanii niezmiennie stanowi edukacja. Dlatego też organizatorzy po raz piąty zaprosili  placówki edukacyjne 
kształcące dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat, w tym przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i harcerstwo do 
udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Partnerem merytorycznym był Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywał 
się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i wzięło w nim udział 200 tys. uczniów z blisko 2,5 tys. szkół. Panującą w kraju 
pandemia koronawirusa i wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach, nie zniechęciło nauczycieli do udziału w akcji. W ramach 
projektu nauczyciele mieli za zadanie przeprowadzić zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego oraz wraz z uczniami 
przygotować pamiątkę w formie wspólnej kartki, listu, plakatu, pamiętnika dla uczestników walk o stolicę. W pakiecie 
edukacyjnym skierowanym dla nauczycieli znajdowały się m.in. scenariusze zajęć dla uczniów zerówek i szkół podstawowych, 
starszych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zeszyty ćwiczeń, komiks z otwartym zakończeniem oraz quiz o 
Powstaniu Warszawskim. 

By zaktywizować i zachęcić Internautów do wysyłania kartki, która wspomaga materialnie Powstańców, równo ze startem 
kampanii informacyjnej - zainicjowano #pseudonimchallenge. Ambasadorzy, zaprzyjaźnieni z projektem influencerzy, muzycy, 
dziennikarze a nawet politycy, rzucili wyzwanie o nadawanie sobie pseudonimu. Gra, to zachęta do zapoznania się z 
pseudonimami Powstańców Warszawskich i ich indywidualnych historii. Nominujący mobilizował do sprawdzenia, odszukania i 
przeczytania informacji na temat pseudonimów jakich używali i używają uczestnicy powstania. 

W ramach V edycji kampanii zrealizowano drugą edycję Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich, która 
została ustanowiona w celu wyróżnienia osób, firm i instytucji, które w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX 
wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2020 r. Laureatów Nagrody 
wybrała Kapituła składająca się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, przedstawicieli środowisk 
kombatanckich oraz ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!; a także internauci – w głosowaniu online za 
pośrednictwem strony www.bohateron.pl. Łącznie nagrodzono 25 osób, firm i instytucji w 7 kategoriach (dziennikarz, firma, 
instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat). Do Nagrody zgłoszono blisko 300 kandydatur (o 1/3 
więcej niż w roku ubiegłym). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, ogłoszenie wyników odbyło się bez udziału 
publiczności 14 grudnia 2020 roku i miało charakter transmisji online. Werdykt odczytywali członkowie Kapituły Nagrody oraz 
ambasadorzy, wirtualnie łącząc się ze studiem. Statuetki z rąk prowadzących galę Laureaci odbierali osobiście. Wydarzenie 
uświetnił recital Anny Dereszowskiej z zespołem. 
Gala Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
LAUREACI NAGRODY BOHATERONY 2020 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH:

KATEGORIA „DZIENNIKARZ”
Złoty BohaterON: Anna Hałas – Michalska, Polsat News
Srebrny BohaterON: Portal polskieradio.pl
Brązowy BohaterON: Łukasz Kazek i Mateusz Kudła, kanał History Hiking
Złoty BohaterON Publiczności: Łukasz Kazek i Mateusz Kudła, kanał History Hiking

KATEGORIA „FIRMA”
Złoty BohaterON: KGHM Polska Miedź
Srebrny BohaterON: PKO Bank Polski
Brązowy BohaterON: Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO
Złoty BohaterON Publiczności: PKO Bank Polski

KATEGORIA „INSTYTUCJA”
Złoty BohaterON: Muzeum Powstań Śląskich
Srebrny BohaterON: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Brązowy BohaterON: Wojska Obrony Terytorialnej
Złoty BohaterON Publiczności: Muzeum Powstań Śląskich

KATEGORIA „NAUCZYCIEL”
Złoty BohaterON: kpt. Sławomir Rafalski - starszy wychowawca Działu Penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Suwałkach
Srebrny BohaterON: Barbara Maria Górczewska - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku
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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)

Brązowy BohaterON: Alina Ślimak – polonistka w Zespole Szkół w Dobrym Mieście.
Złoty BohaterON Publiczności: Paweł Pawłowski - nauczyciel religii w Zespole Edukacyjnym w Brójcach

KATEGORIA „ORGANIZACJA NON-PROFIT”
Złoty BohaterON: Grupa historyczna „Zgrupowanie Radosław”
Srebrny BohaterON: Fundacja ORLEN
Brązowy BohaterON: Fundacja Wolność i Demokracja
Złoty BohaterON Publiczności: Grupa historyczna „Zgrupowanie Radosław”

KATEGORIA „OSOBA PUBLICZNA”
Złoty BohaterON: prof. Andrzej Nowak - historyk, sowietolog, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN
Srebrny BohaterON: Jakub Różalski - niezależny artysta koncepcyjny, grafik i ilustrator
Brązowy BohaterON: Arkadiusz Gołębiewski - reżyser, producent oraz scenarzysta filmów
Złoty BohaterON Publiczności: Marta Manowska – dziennikarka i prezenterka telewizyjna

KATEGORIA „PASJONAT”
Złoty BohaterON: Anna Szarejko – społeczniczka i pasjonatka historii czasu Powstania Warszawskiego
Srebrny BohaterON: Ferajna z Hoovera - zespół muzyczny
Brązowy BohaterON: Paweł Piechnik – grafik i ilustrator
Złoty BohaterON Publiczności: Zespół muzyczny „Forteca”

Komitet Organizacyjny Nagrody przyznał Nagrodę Specjalną – Złotego BohaterONa, jako wyraz uznania zasług za przywracanie 
pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej oraz za działalność na rzecz środowisk kombatanckich – otrzymała ją Ewa Siemaszko oraz 
Władysław Siemaszko.

Partnerami Strategicznymi V edycji BohaterON-włącz historię! byli: PKN ORLEN i POLREGIO. Do grona Partnerów należeli: 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Bank Polski, 
Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO, Polskie Line Lotnicze LOT, PGE Polska Grupa 
Energetyczna, PGNiG, Fundacja PWPW, Platige Image, Fundacja Pokolenia Kolumbów, Polskie Radio, Telewizja Polska S.A., 
Narodowe Centrum Kultury.

Zgodę na udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia wyrazili: Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP; Pan Piotr Gliński, 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Aktywów Państwowych; Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Mariusz Błaszczak, Minister Obrony 
Narodowej; Pan Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych; Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan 
Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów 
Państwowych; Pan Tadeusz Krawczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych; Pan Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania 
Warszawskiego; Pan Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej; Pan Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii 
Polski; Pan Paweł Żurkowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego; Pan Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w 
Dęblinie; Pani Hanna Stadnik, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ( ).

W promocję kampanii włączyli się znani polscy aktorzy: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej 
Zakościelny, Maciej Musiał, Olga Bołądź, Karolina Gorczyca, Katarzyna Bujakiewicz, Małgorzata Kożuchowska oraz Michał 
Czernecki. Wszyscy wystąpili w spocie promującym akcję oraz podczas dedykowanej kampanii sesji zdjęciowej, której efektem 
były materiały informacyjne m.in. w postaci plakatów, citylightów, rollupów z ich wizerunkiem. Spot promujący Nagrodę 
BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich był narzędziem szerokiej kampanii informacyjno – edukacyjnej prowadzonej 
przez organizatorów akcji BohaterON – włącz historię!. Spot emitowany był w publicznych i komercyjnych mediach (radio, 
telewizja), na portalach internetowych i sieciach społecznościowych partnerów akcji. Dostępna była również anglojęzyczna 
wersja spotu oraz strona internetowa www.discoverpolishhistory.com opisująca historie związane z poszczególnymi scenami ze 
spotu.

Idea kampanii i jej efekty zostały dostrzeżone i docenione - w 2020 roku akcja BohaterON została uhonorowana doroczną 
Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

27000000

7000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego 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

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Fundacja Rosa poprzez 
platformę pomagacie.pl prowadzi działania z 
zakresu pomocy społecznej na rzecz osób 
potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych. 
Zebrane środki podopieczni wykorzystują na 
pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu 
leków, środków medycznych, turnusów 
rehabilitacyjnych itd. Podopiecznych można 
wesprzeć, wpłacając darowiznę za 
pośrednictwem Internetu, wykonując przelew 
tradycyjny bądź przekazując 1% swojego 
podatku.

88.99 Z 272 440,83 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność wspomagająca edukację
Fundacja w ramach programu Twoja Szkoła z 
wpłat pozyskanych z 1% podatku 
przekazywanego corocznie przez podatników 
wybranym OPP pomaga wyposażyć szkoły w 
nowoczesne narzędzia, sprzęty, 
oprogramowania, etc., które pozwalają uczniom 
zdobywać wiedzę na wysokim poziomie oraz 
praktyczne umiejętności przydatne w dorosłym 
życiu. W ramach projektu Kartka ze Szpitala 
prowadzone są zajęcia z zakresu edukacyjno-
terapeutycznego. Aby podtrzymywać i 
upowszechniać tradycję narodową, pielęgnować 
polskość oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej Fundacja prowadziła 
w 2020 r. ogólnopolską kampanię BohaterON - 
włącz historię! Kampania koncentruje się na 
upamiętnianiu Powstańców Warszawskich oraz 
promocji historii Polski XX wieku.

85.60 Z 755 683,63 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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740 729,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 25 000,00 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) 1 158 981,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 136 858,12 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 581,70 zł

e) pozostałe przychody 19 542,07 zł

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

4.1. 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

5.2. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

25 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 246 128,92 zł

2.4. Z innych źródeł 147 123,77 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 1 363 761,54 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 159 969,00 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: 1 520 390,09 zł 1 159 969,00 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

1 404 916,76 zł 1 044 814,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

113,45 zł

115 154,54 zł

205,34 zł 0,00 zł

1 Udzielanie wsparcia w ramach pomocy społecznej 272 440,83 zł

2 Działania edukacyjne i wspierające edukację 755 683,63 zł

1 Twoja Szkoła 514 003,70 zł

2 Pomagacie 225 054,43 zł

115 154,54 zł

w 
tym:

0,00 zł

56 128,92 zł

190 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -268 058,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

841 258,64 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,98 etatów

13 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 291 996,07 zł

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

291 996,07 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)

6 105,00 zł

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

3 321,94 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 520,81 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

96 074,28 zł

95 123,28 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 951,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 195 921,79 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 291 996,07 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

6 117,00 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

5 233,15 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 831,80 zł

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

1 OBIADY DLA POWSTAŃCÓW 
WARSZAWSKICH W 
RAMACH AKCJI BOHATERON

ZAPEWNIENIE DOMOWYCH 
POSIŁKÓW POWSTAŃCOM 
WARSZAWSKIM W CZASIE 
EPIDEMII KORONAWIRUSA

URZĄD DS. KOMBATANTÓW I OSÓB 
RERESJONOWANYCH

25 000,00 zł

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ADAM BOGACZ Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Sensoria

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1
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