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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WSPÓLNA Nr domu 61 Nr lokalu 103

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-687 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail santegidio.waw@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-08-25

2020-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36524523300000 6. Numer KRS 0000633292

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

Magdalena Urszula Wolnik Prezes Zarządu TAK

Karol Jakub Wędołowski Członek Zarządu TAK

Anna Matlak 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

Aleksandra Frajnt Członek Rady Fundacji TAK

Beata Junosz Członek Rady Fundacji TAK

Massimiliano Signifredi Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA SANT'EGIDIO POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji jest promowanie i wspieranie sprawiedliwości i 
solidarności społecznej, kultury, pokoju, rozwoju, współpracy 
międzynarodowej oraz ochrony godności, równości i innych praw 
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Działania Fundacji, 
realizowane na polu krajowym i międzynarodowym w ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, skupione są na najbardziej 
wykluczonych grupach społeczeństwa, szczególnie nieletnich, 
niepełnosprawnych, osobach w podeszłym wieku, bezdomnych, 
uchodźcach i imigrantach.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele:
• promując i wspierając różnych form partycypacji i aktywności 
społeczeństwa w zakresie objętym celami Fundacji;
• współpracując z organizacjami międzynarodowymi, administracją 
publiczną, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami 
prywatnymi;
• organizując i promując kursy formacyjne i doskonalące, zjazdy, 
kongresy, debaty, wystawy, projekty kulturalne oraz inne formy spotkań 
służących realizacji celów Fundacji;
• organizując specjalistyczną pomoc i kierując jej działaniem, w tym: 
centra poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, reagowania na 
podstawowe potrzeby społeczne; struktury pobytowe, społeczne i 
zdrowotne; centra rehabilitacji; wspólnoty mieszkaniowe; domy – rodziny; 
i inne będące odpowiedzią na potrzeby powstałe w najbardziej 
wykluczonych grup społeczeństwa, szczególnie wśród nieletnich, 
niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku, bezdomnych, uchodźców i 
imigrantów;
• opracowując i rozpowszechniając publikacje, periodyki, nagrania audio 
video i używając innych środków komunikacji społecznej, w celu 
promowania informacji i dyskusji na tematy związane z działalnością 
społeczną, z inicjatywami prowadzonymi przez Fundację oraz by 
promować rozwój kulturalny i humanitarny (ogólnoludzki) społeczeństwa;
• prowadząc archiwa, biblioteki (...);
• współpracując doraźnie lub systematycznie z instytucjami i 
organizacjami, które prowadzą działania w tych samych sektorach 
zainteresowania społecznego;
• prowadząc prozdrowotną aktywność edukacyjną i prewencyjną w celu 
ochrony zdrowia i walki z uzależnieniem od narkotyków, alkoholizmem, 
rozpowszechnianiem środków odurzających;
• prowadząc formację zawodową i pomagając w poszukiwaniu pracy (...);
• promując integrację społeczną, kulturalną, edukacyjną i pracowniczą 
imigrantów i uchodźców, także poprzez prowadzenie opieki społecznej i 
zdrowotnej, pomocy mieszkaniowej, edukacji językowej, kulturalnej i 
zawodowej, a także służenie pomocą i konsultacją prawną dot. spraw 
związanych z emigracją; pomagając w integracji imigrantów w krajach 
ostatecznego przyjęcia oraz wspierając warunki ich życia w krajach 
tranzytowych;
• promując i otaczając służbą społeczną, kulturalną, szkolną i zdrowotną 
Romów w celu ochrony przysługujących im praw;
• realizując ochronę praw osób w starszym wieku; prowadząc opiekę 
domową oraz centra przyjęć, aby zapobiegać wszelkim formom 
nadmiernej instytucjonalizacji, przemocy i nadużyć;
• promując, organizując i prowadząc działania prewencyjne oraz opiekę 
społeczną, edukacyjną, oświatową, kulturalną, rekreacyjną i zdrowotną 
dla dzieci i młodzieży w sytuacjach trudności lub opuszczenia, włączając w 
zakres działań prowadzenie struktur mieszkaniowych o charakterze 
społecznym i zdrowotnym oraz centrów obrony ich praw;
• promując, organizując i prowadząc opiekę społeczną, zdrowotną, 
ośrodki opieki dziennej, wspólnoty mieszkaniowe dla ludzi w podeszłym 
wieku, niepełnosprawnych, chorych, osób potrzebujących;
• prowadząc współpracę międzynarodową z rządami i organizacjami 
pozarządowymi, szczególnie w krajach rozwijających się, w celu 
prowadzenia wymiany międzynarodowej, szczególnie w sektorach 
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największego zainteresowania stowarzyszenia, zarówno  poprzez formy 
stałej współpracy społecznej, prozdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej, jak 
i realizując projekty pomocowe związane z doraźnymi poważnymi 
potrzebami (zagrożeniami);
• wspierając sytuację dzieci, szczególnie w krajach, gdzie jest ona 
zagrożona z powodu ubóstwa, wykorzystywania czy konfliktów, poprzez 
prowadzenie różnorodnych form wspierania, również na odległość, 
pełnego rozwoju osobowości nieletnich oraz realizowanie prawa dziecka 
do posiadania rodziny poprzez różne formy międzynarodowych adopcji;
• zapobiegając trudnościom wieku dorastania we wszystkich ich formach 
(...);
• promując działania dające równe prawa mężczyznom i kobietom, i 
sprzeciwiające się wszelkim formom dyskryminacji;
• organizując oraz biorąc udział w inicjatywach upamiętniających ofiary 
totalitaryzmów XX wieku;
• promując wszelkie inne działania i inicjatywy wspierające założone cele 
społeczne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Wspólnota Sant’Egidio, którą reprezentuje Fundacja Sant’Egidio Polska, działa na terenie Warszawy od 2008 r. i Poznania od 
2016 r., gromadząc na co dzień około 150 młodych osób zaangażowanych przez cały rok w pomoc osobom w kryzysie 
bezdomności oraz starszym i uboższym mieszkańcom tychże miast. Wszystkie działania Wolontariuszy mają charakter 
bezinteresowny i nieodpłatny.
Okres pandemii, który rozpoczął się w marcu 2020 r. przyniósł wiele wyzwań w działalności Fundacji. Nasze koszty wzrosły 
ponad 20-krotnie. Wolontariusze Wspólnoty Sant'Egidio od samego początku lockdownu pozostali  jednak z ubogimi na ulicy, 
wychodząc z założenia, że aby przezwyciężyć epidemię i strach, potrzebujemy więcej solidarności z najsłabszymi członkami 
naszych społeczności. 

Fundacja Sant’Egidio Polska w 2020 r. zrealizowała następujące projekty:

Cotygodniowe „Kolacje na ulicy” 
W Warszawie: żywność dystrybuowana w centralnych punktach miasta dla 250-400 osób w kryzysie bezdomności oraz osób w 
trudnej sytuacji życiowej. Pandemia Covid-19 wpłynęła na zmianę sposobu dystrybuowania żywności, tak by zapewnić 
bezpieczeństwo osobom w kryzysie bezdomności jak i wolontariuszom. Zamiast dotychczasowej zupy, kanapek, słodyczy wraz z 
kawa i herbatą przygotowaliśmy szczelnie zamknięte paczki z żywnością, które zawierały najpotrzebniejsze produkty (konserwy, 
chleb, napoje, owoce, słodycze) do samodzielnego przygotowania kolacji. W I i II fali pandemii wzrosła ilość osób poszukujących 
pomocy, skutkiem czego zwiększyliśmy pomoc i w 4 punktach Warszawy rozdawaliśmy średnio 400 paczek z żywnością 
tygodniowo. Do paczek dodawaliśmy także maseczki, płyny dezynfekcyjne i oraz materiały o tym jak chronić się przed 
zakażeniem koronawirusem i gdzie uzyskać pomoc. Dystrybucja była prowadzona z zachowaniem aktualnych zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego.  We wrześniu 2020 roku powróciliśmy do wydawania ciepłej zupy z zamkniętych jednorazowych 
pojemnikach. Łącznie rozdaliśmy 1,700 zup (ok. 850 kg jedzenia) i łącznie 15,400 paczek (18 ton jedzenia). W działania była 
zaangażowana grupa ok. 50 wolontariuszy.  Cotygodniowe „Kolacje na ulicy” są początkiem budowania bliższej relacji z 
osobami korzystającymi z tej formy wsparcia, rozpoznania ich sytuacji, co pozwala na zaproponowanie im dalszej pomocy, a w 
niektórych przypadkach prowadzi do zmiany ich sytuacji życiowej.
W Poznaniu: z cotygodniową pomocą ocieraliśmy do 100 osób (w szczycie pandemii do 150) dostosowując formę pomocy do 
aktualnych zaleceń sanitarnych i również wspomagając osoby w kryzysie bezdomności w środki ochrony osobistej: maseczki, 
płyny dezynfekcyjne, informacje jak i potrzebną do przetrwania żywność. W działania te zaangażowanych było ok. 30 członków 
wspólnoty.

Cotygodniowe wyjazdy na „Peryferia” do miejsc niemieszkalnych, gdzie przebywają osoby w kryzysie bezdomności. W czasie 
pandemii zwiększyliśmy tą formę pomocy 10-ciokrotnie, tworząc solidarną mapę miasta i w szczycie pandemii docierając do 
300 osób w różnych dzielnicach Warszawy, zachęcając je, by pozostały w miejscach swojego przebywania, nie tworząc 
zgromadzeń, a dotrzemy do nich z pomocą. W działaniach tych uczestniczyło 50 wolontariuszy w zespołach dwuosobowych. 
Uruchomiliśmy także „solidarny telefon”, pod który mogły dzwonić osoby bezdomne, by uzyskać informację i zgłosić potrzebę 
pomocy. W ciągu pierwszych trzech miesięcy odebrano około 200 połączeń. W ramach tych wyjazdów dostarczaliśmy osobom 
ubogim produkty żywnościowe (dostosowane do potrzeb odbiorców), a w okresie zimowym także opał i piece lub butle 
gazowe, pozwalające przeżyć mrozy. Pomagaliśmy także w poszukiwaniu bardziej trwałych miejsc schronienia i zachęcaliśmy do 
współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc dla osób w kryzysie bezdomności.  
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Zakupiliśmy także przyczepę kempingową, w której w czerwcu 2020 zamieszkały 3 osoby wcześniej chroniące się w spalonym 
pustostanie. W przypadku osób chorych pomagaliśmy także wykupując konieczne leki, a osób zagrożonych eksmisją, 
pokrywając koszty prądu. Łącznie przekazaliśmy 6200 paczek żywnościowych (16,2 ton jedzenia).

„Centrum Pomocy” 
W lipcu 2020 r. otworzyliśmy także „Centrum Pomocy” na w podziemiach kościoła p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na 
Tamce, tworząc możliwość wsparcia żywnościowego osobom zubożałym w wyniku pandemii. Centrum to przyjmuje średnio 
120 osób na tydzień, w systemie dwutygodniowym i zapisanych jest do niego 250 osób. Rozdaliśmy 3,500 paczek (6 ton 
jedzenia). Przygotowaliśmy także 220 dodatkowych paczek z żywnością dla rodzin uchodźców i migrantów żyjących w naszym 
mieście. 

„Szafa Przyjaciół”
Fundacja kontynuowała prowadzenie Szafy Przyjaciół (z wyłączeniem okresu od marca do maja 2020 r.), w której osoby 
bezdomne i ubogie mogą samodzielnie oraz nieodpłatnie wybrać i otrzymać m.in. ubrania, buty i środki czystości, których 
potrzebują. Działo się to z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa w postaci dystrybucji maseczek, dezynfekcji rąk 
i zachowania dystansu fizycznego. Szafa Przyjaciół funkcjonuje na zasadzie eko-solidarności: dostępne są w niej używane 
ubrania systematyczne ofiarowywane przez mieszkańców Warszawy. Fundacja systematycznie kupuje nową bieliznę męską i 
damską oraz środki higieny osobistej. W okresie mrozów zakupione oraz rozdane zostały także dodatkowe śpiwory i odzież 
termiczna. Rocznie Szafa Przyjaciół gromadzi i rozdaje ok. 7,6 ton ubrań. 

Przewodnik „GDZIE zjeść, spać, umyć się 2020”. 
W ramach projektu została przygotowana nowa – piąta – edycja, zawierająca uaktualnione informacje na temat punktów i 
ośrodków świadczących nieodpłatną pomoc osobom bezdomnym na terenie Warszawy oraz mapkę z lokalizacjami instytucji 
wymienionych w przewodniku. Podobny przewodnik został przygotowany dla miasta Poznania, a także aplikacja mobilna dla 
obu miast, dostępna w systemie Android. Przewodniki rozdawane są bezpłatnie osobom w kryzysie bezdomności, instytucjom 
współpracującym z Fundacją oraz mieszkańcom Warszawy i Poznania poszukującym wiedzy jak pomagać osobom będącym w 
potrzebie.  W 2020 r. Wspólnota Sant’Egidio kontynuowała współpracę z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi świadczącymi pomoc osobom w kryzysie bezdomności, będąc m.in. członkiem Branżowej Komisji Dialogu 
Społecznego ds. Bezdomności m.st. Warszawy.

„Domy braterstwa”
Fundacja od 3 lat prowadzi mieszkanie typu treningowego - dom dla dwóch do trzech kobiet wychodzących z długotrwałej 
bezdomności. W roku 2020 r. wsparcie mieszkanek „domu sióstr” nie zostało przerwane i było świadczone z zachowaniem 
norm sanitarnych. Wspieraliśmy bieżące potrzeby mieszkanek, w tym: zakup żywności, środków chemicznych, środków ochrony 
osobistej, ubrań, koszty leczenia oraz niezbędne naprawy w domu.  W styczniu 2020 roku, po zakończonym wcześniej 
remoncie, otworzyliśmy podobny dom dla dwóch do trzech mężczyzn. Dzięki codziennej obecności i wsparciu ok 30 
wolontariuszy mieszkańcy obu domów otrzymali bieżącą pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z  
długookresową bezdomnością oraz koniecznością leczenia.

„Święta z Ubogimi” 
W Warszawie: W 2020 roku nie mogliśmy usiąść z naszymi przyjaciółmi do wspólnego świątecznego stołu. Mając jednak 
przekonanie, że świętowanie jest potrzebne, zwłaszcza, gdy tak wiele osób doświadcza samotności i trudności materialnych, 
zorganizowaliśmy Święta z Ubogimi w innej formie, dostosowanej do sytuacji epidemicznej w kraju. Wspierając lokalną 
gastronomię za uzbierane na ten cel pieniądze zakupiliśmy 700  ciepłych obiadów świątecznych (3,5 tony żywności), a także 
przygotowaliśmy taką samą ilość nowych prezentów, w których znalazły się rzeczy nowe, tj. ciepłe buty, śpiwory/koce, plecaki, 
kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki, termosy, kosmetyki, słodycze. Dla części osób które znamy lepiej zostały przygotowane 
upominki wg specjalnej listy życzeń. Święta odbyły się w formie 9 spotkań, w 3 różnych kościołach, po 3 tury w każdym miejscu, 
z zachowaniem wszelkich środków sanitarnych, co pozwoliło każdemu z imiennie zaproszonych gości spędzić ten dzień w 
bezpiecznej, ale i rodzinnej atmosferze.  Świąteczne paczki żywnościowe oraz prezenty dotarły także bezpośrednio do 100 osób 
odwiedzanych przez nas w ramach „Peryferii”. W przygotowanie świąt było zaangażowanych ok. 100 członków wspólnoty i 200 
wolontariuszy.
W Poznaniu:  odbyło się świąteczne spotkanie bożonarodzeniowe dla 100 zaproszonych gości. Zostało przygotowanych i 
rozdanych 100 prezentów, 100 paczek żywnościowych i 150 porcji ciepłego jedzenia na wynos. W przygotowanie świąt  
zaangażowanych było ok. 50 członków wspólnoty i 20 wolontariuszy.

„Wakacje z Ubogimi”. 
Mimo braku możliwości zorganizowania wzorem lat ubiegłych kilkudniowego wyjazdu poza miasto dla części osób, którym 
pomagamy przez cały rok, w lipcu 2020 r. przygotowany został piknik dla osób ubogich w Parku Skaryszewskim w Warszawie. 
Gry i zabawy oraz grill na łonie natury zapewniły wspólny odpoczynek i integrację różnych grup społecznych, w tym dzieci 
naszych wolonatriuszy. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób ubogich i 30 wolontariuszy.

„Osoby starsze” 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

nie dotyczy

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

1200

0

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

W Warszawie: od 2011 r. Wspólnota Sant’Egidio co tydzień odwiedza także seniorów mieszkających w Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Franciszka Salezego na Solcu, organizując rozmaite codzienne aktywności i wakacyjne pikniki. Brak 
możliwości odwiedzin w trakcie pandemii dramatycznie pogłębił samotność tych osób. W tym czasie podtrzymywaliśmy z nimi 
kontakt telefoniczny i listowny, a także organizowaliśmy grupowe wideorozmowy na platformie Zoom. Przygotowaliśmy także 
wielkanocne i bożonarodzeniowe paczki świąteczne, które przekazaliśmy dla 100 mieszkańców tego domu. Opiekujemy się 
również starszym małżeństwem uchodźców z Syrii, od ponad 3 lat wspierając ich w integracji, po okresie intensywnego 
wsparcia mieszkaniowego i bytowego.
W Poznaniu: podtrzymywaliśmy kontakt z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej Ugory. W początkowej fazie pandemii 
przekazaliśmy domowi środki higieny osobistej i środki do dezynfekcji, a w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym 
przygotowaliśmy po 110 prezentów.

„Szkoła Pokoju”
 W Poznaniu: od 2 lat prowadzimy szkołę pokoju dla ok. 20 dzieci romskich (w wieku 7-15 lat), zamieszkujących koczowisko na 
północy Poznania. Zajęcia odbywają się raz na tydzień w Osiedlowym Domu Kultury „Wiktoria” (z wyłączeniem okresu 
zamknięcia ODK podczas pandemii). W Szkole Pokoju dzieci poznają język, kulturę, a także zasady rządzące życiem społecznym 
w Polsce. Uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych – pisanie, czytanie, rysowanie, śpiew, przyroda, itp. W okresie 
lockdownu grupa 10 członków wspólnoty zaangażoawanych w dzialanie Szkoły Pokoju wspierała społeczność romską (ok. 75 
osób) z koczowiska, przekazując środki higieny osobistej i środki do dezynfekcji. Zorganizowaliśmy także 6 wyjazdów z 
najpotrzebniejszymi w tym czasie produktami dla całej grupy, w skład czego wchodziły: trwała żywność, środki czystości, 
pieluchy i mleko dla dzieci. W okresie bożonarodzeniowym przygotowaliśmy także 75 prezentów wg listy do św. Mikołaja, 
spełniając tym samym małe marzenia dzieci, które w większości pagnęły nowych ubrań.

„Formacja”, w ramach której prowadzono regularne spotkania dla wolontariuszy umożliwiające zdobycie i pogłębienie wiedzy i 
kompetencji oraz superwizję działań podejmowanych na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Organizowano także szkolenia dla 
nowych osób włączających się w projekty takie jak „Święta z Ubogimi”. Z powodu pandemii i ograniczeń w zgromadzeniach 
spotkania te odbywały się głównie za pomocą platform internetowych i uczestniczyło w nich ok. 200 osób w samej Warszawie.

„Solidarne wakacje”
Grupa 18 członków wspólnoty wyruszyła latem na Lesbos, aby wspierać uchodźców z obozu Moria podczas „solidarnych 
wakacji”. Wraz z innymi europejskimi wspólnotami Sant’Egidio otworzyliśmy wakacyjną restaurację solidarności, tworząc 
miejsce spotkania, gdzie uchodźcy w godnych warunkach mogli usiąść do stołu i zjeść ugotowany dla nich pełnowartościowy 
posiłek. Restauracja przyjmowała od 500 do 800 osób. W tym czasie prowadziliśmy także „Szkołę Pokoju” dla dzieci oraz szkołę 
języka angielskiego dla dorosłych. Zaniepokojeni dramatyczną sytuacją uchodźców po spaleniu obozu Moria we wrześniu 2020 
roku, zebraliśmy środki, które w ramach współpracy z Comunità di Sant’Egidio ACAP przekazaliśmy na doraźną pomoc na 
miejscu a także na pomoc w przyjęciu uchodźców poprzez korytarze humanitarne we Włoszech.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Podstawowa działalność pożytku publicznego 
Fundacji w 2020 roku koncentrowała się na 
pomocy osobom doświadczającym 
bezdomności, zagrożonym bezdomnością – 
ubogim, chorym i starszym. Jest to głównie 
pomoc żywnościowa, rzeczowa, doradztwo oraz 
wielotorowa pogłębiona pomoc zmierzająca do 
wyjścia z bezdomności. Fundacja podjęła 
działania mające na celu przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom koronawirusa wśród osób 
w kryzysie bezdomności i zubożałych w 
rezultacie trwającej pandemii Covid-19. Cele te 
były realizowane poprzez zapewnienie 
zwiększonej ilość pomocy żywnościowej oraz 
środków ochrony osobistej w postaci płynów do 
dezynfekcji oraz maseczek dystybuowanych w 
przestrzeni miejskiej („Kolacje na ulicy”), w 
„Centrum Pomocy” prowadzonym przez 
Wspólnotę, w „domach braterstwa”, jak i w 
miejscach niemieszkalnych, tj. pustostanach, 
przyczepach, ogórdkach działkowych, itp. (tzw. 
„Peryferia”), zwłaszcza w poczatkowej fazie 
lockdownu, gdy więszkość organizacji 
ograniczyła swoje działanie. Wolontariusze 
przekazywali również informacje na temat 
pomocy dostępnej w mieście a także o 
sposobach ochrony przed zakażeniem wirusem 
SARS-Cov-2.

94.99.Z 0,00 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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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 724 105,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 719 780,97 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 204,00 zł

e) pozostałe przychody 120,83 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 719 780,97 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

719 780,97 zł

0,00 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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2.4. Z innych źródeł 4 324,83 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 114 875,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 605 505,43 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

604 905,55 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

21,01 zł

566,56 zł

12,31 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 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)

0,00 etatów

0 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

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

0,00 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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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)

220 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

220 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 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) 

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
(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)  

0,00 zł

150 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)

50 osób

w 
tym:

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

50 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

150 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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

0,00 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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Magdalena Urszula Wolnik
Karol Jakub Wędołowski

Anna Matlak
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-30
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