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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. RÓŻANA Nr domu 9 Nr lokalu 5

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-669 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 729916232

Nr faksu E-mail 
fundacjamaliwojownicy@gmail.com

Strona www www.maliwojownicy.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-09-08

2021-06-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36822634800000 6. Numer KRS 0000694323

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

Sylwia Wesołowska Prezes Zarządu Fundacji TAK

Emilia Elżbieta Grabińska członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Magdalena Pelc członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Monika Szmuksta członek Zarządu 
Fundacji

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

Joanna Maria 
Dobrogowska

członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Chrzanowska członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA MALI WOJOWNICY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Podstawowym celem Fundacji jest wszechstronne wsparcie rodziców i 
rodzin, zwłaszcza dzieci przedwcześnie urodzonych (tj. przed upływem 36 
tygodnia ciąży), z problemami okołoporodowymi i rozwojowymi oraz 
niepełnosprawnościami, zwanych dalej rodzicami i rodzinami

2. Cele szczegółowe Fundacji to w szczególności: 
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
b) pomoc społeczna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. kierowana do 
rodziców
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalność na rzecz wpierania wspólnot i społeczności lokalnej
e) nauka, edukacja, wychowanie i oświata
f) rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat dzieci 
przedwcześnie urodzonych
g)  działalność charytatywna
h) promocja i organizacja wolontariatu
i) działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka
j) turystyka i krajoznawstwo
k) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
l) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania 
m) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży 
n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja swoje cele realizuje poprzez następujące działania:

a) propagowanie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych
b) prowadzenie wsparcia rodziców i rodzin na oddziałach neonatologii 
c) wspieranie kobiet przebywających na oddziałach patologii ciąży
d) współpracowanie ze specjalistami prowadzącymi trapię i rehabilitacji  
dla dzieci oraz wspierającymi rodziców
e) organizowanie/prowadzenie warsztatów, konferencji i innych form 
wymiany wiedzy i doświadczeń
f) organizowanie i prowadzenie spotkań/ warsztatów/ szkoleń dla 
rodziców 
g) współpracowanie z oddziałami neonatologii i patologii ciąży
h) współpracowanie z kołami naukowymi podejmującymi tematy z 
zakresu celów Fundacji
i) indywidualne wsparcie poszczególnych rodziców i rodzin
j) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
k) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodzin
l) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Fundacji
m) zakładanie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych, placówek 
oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych/ 
socjoterapeutycznych, itp.;
n) prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających wszechstronny rozwój 
dzieci
o) współpraca z samorządem lokalnym
p) współpraca i wymiana doświadczeń miedzy placówkami, organizacjami, 
firmami i innym podmiotami życia publicznego (także zagranicznymi);
q) przygotowywanie i prowadzenie projektów i programów tematycznych 
w zakresie realizacji celów;
r) działalność wydawniczą;
s) działalność doradczą;
t) działalność naukową i badawczą;
u) gromadzenie środków finansowych na realizację celów Fundacji;
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja realizuje swoje działania w zakresie PKD zawartych w Statucie.

W ramach realizacji celu głównego:
1. Całoroczne funkcjonowanie telefonicznej linii wsparcia. Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, 
procedurach związanych z orzeczeniem o niepełnosprawności, kształceniem specjalnym i WWRD. Udzielanie wsparcia 
emocjonalnego, przekierowywani do konkretnych specjalistów. Informowanie o możliwości bezpłatnego korzystania z usług 
Fundacji.
2. Promowanie wiedzy na temat wcześniaków oraz dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami na stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram).
3. Przekazanie drobnych upominków i kartek Bożonarodzeniowych dla rodziców dzieci przebywających na oddziałach 
neonatologicznych w Białostockich Szpitalach.
4. Przeprowadzenie akcji pakowania prezentów w Galerii Jurowiecka w ramach zbiórki publicznej.
5. Organizacja Kiermaszu ozdób Bożonarodzeniowych w Cukierni Słodko oraz Przedszkolu Niepublicznym „Dzielne Zuchy” – w 
ramach zbiórki publicznej.
6. Organizacja zbiórek darów dla oddziałów neonatologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku i Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku. W zbiórkach przekazano m.in. emolienty, ubranka w rozmiarach 44-50, pieluszko tetrowe i 
flanelowe, pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, kocyki.
7. Organizacja z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Fioletowego Spaceru. Uczestniczyły w nim wcześniaki oraz ich rodziny. 
Wydarzenie pokazano w mediach lokalnych.
8. Organizacja Charytatywnego Festynu ze zbiórką na doposażenie nowego lokalu Fundacji w miejsce do przewijania starszych 
dzieci.
9. W ramach zbiórki publicznej organizacji akcji charytatywnej podczas mistrzostw Strongman w Białymstoku – cel rehabilitacja 
jednego z naszych podopiecznych.
10. Organizacja akcji charytatywnej podczas spotkania BMW Podlasie na rehabilitację jednego z podopiecznych Fundacji.
11. Działalność Ośrodka Wsparcia Horyzont, który realizował poszczególne projekty bezpłatnych konsultacji, warsztatów i 
wsparcia udzielanego rodzicom. Jego pracę koordynowała członkini Zarządu.
12. Wsparcie zbiórki darów dla niemowlaków w Kenii – udostępnienie miejsca na zbiórkę darów, promocja zbiórki w mediach 
społecznościowych.
13. Współpraca z firmą AngelBaby w ramch bezpłatnego przekazywani śpiworków dla wcześniaków zarówno na oddziałach 
neonatologicznych w Białymstoku jak i w siedzibie fundacji.
14. Przekazywanie rodzicom wcześniaków Rossalinek – pamiątek, przygotowanych przez jedną z białostockich rękodzielniczek. 
Laleczki przekazywane były na odziały neonatologiczne oraz w siedzibie fundacji.
15. Organizacjaw Przedszkolu Niepublicznym Dzielne Zuchy oraz Cukierni Słodko  Kiermaszu Ozdób Wielkanocnych w ramach 
zbiórki publicznej  
16. Prowadzenie zbiórek funduszy na portalach pomagam.pl i siepomaga.pl
17. Uruchomienie kampanii informacyjnej dotyczącej akcji 1%
18. Organizacja zbiórek publicznych w Podlaskim Centrum Rolno – Towarowym na rzecz jednego z naszych podopiecznych. 
19. Współpraca ze sklepem „Całym życiem”, który sprzedawał gadżety z logiem fundacji (kubki i torby) a dochód przekazał jako 
darowizna na cele bezpłatnych konsultacji dla wcześniaków ze specjalistami.
20. Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu dla rodzin wcześniakówa., m.in.: monitory oddechu, wagi niemowlęce, 
inhalatory, pulsoksymetry.
21. Prowadzenie bezpłatnych subkont dla 8 podopiecznych fundacji, rozliczanie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych, 
prowadzenie dokumentacji księgowej wydatków ze środków zgromadzonych przez podopiecznych.
22. Współpraca z ZHP Chorągwią Białostocką w ramach pracy z wolontariuszami oraz organizacji akacji charytatywnych

PKD 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochrony zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami 
społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
1. Realizacja projektu „” w ramach NOWE FIO ze środków Narodowego Instytutu Wolności – bezpłatne konsultacje z 
fizjoterapeutą, neurologopedą oraz dotyczące przyjaznej pielęgnacji; wsparcie psychologiczne dla rodziców, wydanie poradnika 
dla rodziców, szkolenia dla wolontariuszy, filmy instruktażowe dla rodziców, 
2. Realizacja projektu ze środków UM Białystok „Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych” – 
konferencja dla zawodów medycznych, webinary dla rodziców i nauczycieli, organizacja Dnia Wcześniaka, szkolenie dla 
położnych, wystawa o wcześniakach 
3. Realizacja projektu finansowanego ze środków Stowarzyszenia Zielonych Miast Polski, w tym: organizacja konferencji dla 
rodziców i opiekunów, warsztatów i webinarów. Wydanie poradnika dla rodziców.
4. Podjęcie współpracy z 6 organizacjami wspierającymi rodziny wcześniaków w  Ramach Ogólnopolskiego Porozumienia 
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„Razem dla Wcześniaków”.
5. Organizacja grupowych zajęć terapeutycznych w wodzie otwartych dla dzieci przedwcześnie urodzonych, z powikłaniami 
okołoporodowymi, zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami (w ramach działalności nieodpłatnej – realizacja WWRD i KS oraz 
odpłatnej).
6. Organizacja ogólnopolskiej akcji „Fioletowi dla wcześniaków” z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Zachęcenie do wsparcia 
rodzin wcześniaków poprzez publikację w SM zdjęć rodzin, grup przedszkolnych, klas szkolnych, gromad zuchowych, drużyn 
harcerskich i pojedynczych osób ubranych na fioletowo oznaczonych #fioletowidlawczesniakow
7. Promocja wiedzy na temat wirusa RS i jego profilaktyki
8. Udział Prezes Fundacji w audycji radiowej w Radiu Białystok, w której opowiadała o dzieciach przedwcześnie urodzonych i 
formach wsparcia jakich udziela fundacja

PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
1. Zorganizowanie wystawy plenerowej informującej o tym kim są wcześniaki i jakie mogą być ich losy
2. Przeszkolenie czwórki specjalistów z zakresu integracji odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI® oraz dwójki 
terapeutów w zakresie Terapii NeuroTaktylnej. Przygotowanie ich do pracy z dziećmi.
3. Organizacja kursu dla wolontariuszy, na którym poruszono m.in. tematy związane z prawnymi aspektami organizacji akacji 
charytatywnych i zbiórek publicznych, 
4. Organizacja, w ramach miesiąca dla wcześniaków, bezpłatnych webinarów na temat: zabaw wspierających małą motorykę, 
wykorzystania metody Montessori w terapii, zabaw sensorycznych wspierających rozwój, wybiórczości pokarmowej, 
perspektyw rozwoju wcześniaka w edukacji przedszkolnej i szkolnej,
5. Organizacja stacjonarnych warsztatów "Pielęgnacja jako wsparcie rozwoju psychicznego"
6. Organizacja konferencji on-line dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z wcześniakami i dziećmi z zaburzeniami 
oraz niepełnosprawnościami. Partnerem była Fundacja Koalicja dla wcześniaka, a prof. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka 
wygłosiła wykład wprowadzający. Tematy dotykały rozwoju dzieci i jego wsparcia. Konferencja odbyła się po raz trzeci, drugi raz 
w formie on-line.
7. Organizacja konferencji on-line dla zawodów medycznych z zakresu wsparcia rozwoju wcześniaków po opuszczeniu szpitala. 
Konferencja odbyła się po raz czwarty, drugi raz w formie on-line
8. Organizacja bezpłatnego webinar "Rozwój mowy krok po kroku" dla rodziców i nauczycieli przeprowadzony w ramach 
wolontariatu przez fundacyjną logopedę.
9. W związku z Dniem Świadomości Autyzmu organizacja bezpłatnego webinaru „Wcześniactwo, a autyzm i Zespół Aspergera”
10. Z okazji Dnia Kobiet organizacja bezpłatnego webinar "Jestem kobietą... nie tylko matką" – rozmowa o roli kobiety. O tym, 
że rola mamy jest ważą ale nie jedyną jaką pełni w życiu i jak zachować balans między tymi wszystkimi zadaniami, które stawia 
przed nami życie. Nie umniejszając roli mamy ale pokazanie jej w szerszym kontekście.
11. Organizacja bezpłatnego webinaru „Rola terapii w wodzie i czym różnią się od nauki pływania” prowadzonego przez 
doświadczonego terapeutę wodnego 

PKD 88.99.Z – pozostała działalność społeczna gdzie indziej nie zakwalifikowywana 
1. Użyczenie puszek do zbiórek publicznych do zorganizowania zbiórki dla dziewczynki z Białegostoku nie będącej podopieczną 
fundacji. Rodzice zgłosili zbiórkę publiczną jako komitet i nie mieli puszek do jej organizacji. Dzięki temu oszczędzili na ich 
zakupie i całe zabrane środki mogli przeznaczyć na leczenie dziecka. 

PKD 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki 
Nie prowadziliśmy działań

PKD 85.10.Z – wychowanie przedszkolne
1. Prowadzenie (organ prowadzący) przez cały rok Przedszkola Niepublicznego „Dzielne Zuchy”, które zapewniało opiekę i 
wychowanie 38 dzieciom. We wrześniu 2021 r. przedszkole zostało przeniesione do nowej siedziby, zyskując dodatkową 
przestrzeń do prowadzenie rehabilitacji i terapii dla dzieci realizujących kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. 
Dzieci otrzymały wsparcie od specjalistów z zakresu: logopedii, neurologopedii, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych w wodzie, 
terapii integracji sensorycznej, terapii psychologicznej oraz pedagogicznej, terapii ręki, Empathy Dolls, Ruchu Rozwijającego, 
dogoterapii, terapii NeuroTaktylnej. Przedszkole realizowałozałozęnia pedagogiki Montessori oraz edukacji włączającej. 
2. Współpraca z Fundacja Leroy Merlin w ramach przygotowanie ogródka – placu zabaw dla Przedszkola i Żłobka, w tym zdjęcie 
kostki brukowej, ogrodzenie i nawiezienie piasku.
3. Udział kadry przedszkola w kursie pierwszego stopnia dotyczącym metodyki M. Montessori
4. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci spoza placówki, głownie wcześniaków.

PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi
1. Fundacja podpisała umowę na realizację projektu z resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
"Maluch + 2021". Program zakłada wsparcie zadań w zakresie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. W ramach 
projektu zostały pozyskane fundusze na remont i przygotowanie Żłobek Wesołe Słoneczka oraz dofinansowanie dla rodziców 
dzieci z tego żłobka, w wysokości 80 zł miesięcznie (na okres wrzesień - grudzień 2021 r.). Dzięki funduszom programu "Maluch
+ 2021" został zrobiony remont pomieszczeń żłobka oraz zostało zakupione wyposażenie i pomoce. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

2. Od września 2021 r. prowadzenie Żłobka zapewniającego opiekę 16 dzieci, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami. Dzieci 
realizujące WWRD mogły korzystać z zajęć w ramach pracy Przedszkola Niepublicznego Dzielne Zuchy, co oszczędzało czas 
rodzicom. 

PKD 58.11.Z – wydawanie książek
1. Wydanie poradnika dla rodziców dzieci przebywających na oddziałach neonatologicznych

PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
1. Przygotowanie ulotek oraz rull-up promujących działania fundacji (w tym akcji 1%)

PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
1. Wsparcie studentów kierunków medycznych i pedagogicznych podczas prowadzenia badań do pracy magisterskich. 
Udostępnianie ankiet, kontakt z rodzicami, konsultacje co do zasadności podejmowanych tematów. 

PKD 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
1. Prowadzenie żywienia na potrzeby prowadzonych placówek opieki nad dziećmi do lat trzech i przedszkola

PKD 85.20.Z – szkoła podstawowa
1. Pozyskanie lokalu w którym w przyszłości ma funkcjonować szkoła podstawowa prowadzona przez fundację

PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
1. Uruchomienie kanału na YouTube, na którym umieszono filmy instruktażowe dla rodziców z cyklu „Filmoteka maleńkiego 
człowieka”.  Filmy dotyczyły zabaw sensorycznych, wspierania małej motoryki, masażu Shantala oraz przyjaznej pielęgnacji. 
2. Warsztaty dla połozach z białostockich oddziałów neonatologicznych na temat wędzidełka. Prowadzącą była znana 
białostocka neurologopeda posiadająca doświadczenie w pracy z wcześniakami

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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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 na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Realizacja projektu w ramach NOWE FIO ze 
środków Narodowego Instytutu Wolności  
2. Realizacja projektu ze środków UM Białystok 
„Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci 
przedwcześnie urodzonych” – konferencja dla 
zawodów medycznych, webinary dla rodziców i 
nauczycieli, organizacja Dnia Wcześniaka, 
szkolenie dla położnych, wystawa o 
wcześniakach 
3. Realizacja projektu finansowanego ze 
środków Stowarzyszenia Zielonych Miast Polski, 
w tym: organizacja konferencji dla rodziców i 
opiekunów, warsztatów i webinarów. Wydanie 
poradnika dla rodziców.
4. Podjęcie współpracy z 6 organizacjami 
wspierającymi rodziny wcześniaków w  Ramach 
Ogólnopolskiego Porozumienia „Razem dla 
Wcześniaków”.
5. Organizacja grupowych zajęć terapeutycznych 
w wodzie otwartych dla dzieci przedwcześnie 
urodzonych, z powikłaniami okołoporodowymi, 
zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami 
6. Organizacja ogólnopolskiej akcji „Fioletowi dla 
wcześniaków” z okazji Światowego Dnia 
Wcześniaka. Zachęcenie do wsparcia rodzin 
wcześniaków poprzez publikację w SM zdjęć 
różnych grup formalnych i nieformalnych i 
pojedynczych osób ubranych na fioletowo 
oznaczonych #fioletowidlawczesniakow
7. Promocja wiedzy na temat wirusa RS i jego 
profilaktyki
8. Udział Prezes Fundacji w audycji radiowej w 
Radiu Białystok, w której opowiadała o dzieciach 
przedwcześnie urodzonych i formach wsparcia 
jakich udziela fundacja

84.12.Z 0,00 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. Zorganizowanie wystawy plenerowej 
informującej o tym kim są wcześniaki i jakie 
mogą być ich losy
2. Przeszkolenie terapeutów Fundacji z zakresu 
nowej wiedzy i umiejśtności
3. Organizacja, w ramach miesiąca dla 
wcześniaków, bezpłatnych webinarów na temat: 
zabaw wspierających małą motorykę, 
wykorzystania metody Montessori w terapii, 
zabaw sensorycznych wspierających rozwój, 
wybiórczości pokarmowej, perspektyw rozwoju 
wcześniaka w edukacji przedszkolnej i szkolnej,
4. Organizacja stacjonarnych warsztatów 
"Pielęgnacja jako wsparcie rozwoju 
psychicznego"
5. Organizacja konferencji on-line dla rodziców, 
nauczycieli i terapeutów pracujących z 
wcześniakami i dziećmi z zaburzeniami oraz 
niepełnosprawnościami. Partnerem była 
Fundacja Koalicja dla wcześniaka. Konferencja 
odbyła się po raz trzeci, drugi raz w formie on-
line.
6.Organizacja konferencji on-line dla zawodów 
medycznych z zakresu wsparcia rozwoju 
wcześniaków po opuszczeniu szpitala. 
Konferencja odbyła się po raz czwarty, drugi raz 
w formie on-line
7. Organizacja webinarów: "Rozwój mowy krok 
po kroku", „Wcześniactwo, a autyzm i Zespół 
Aspergera”, „Rola terapii w wodzie i czym różnią 
się od nauki pływania”, "Jestem kobietą... nie 
tylko matką" – rozmowa o roli kobiety

85.60.Z 0,00 zł
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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. 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

3 działalność charytatywnej

1. Całoroczne funkcjonowanie telefonicznej linii 
wsparcia
2. 2. Promowanie wiedzy na temat wcześniaków 
oraz dzieci z niepełnosprawnościami i 
zaburzeniami na stronie internetowej oraz w 
mediach społecznościowych (Facebook i 
Instagram)
3. Przekazywanie upominków dla rodzin dzieci 
na odziałach neonatologicznych z różnych okazji
4. Organizacja Kiermaszów połączonych ze 
zbiórką publiczną
5. Organizacja zbiórek darów dla oddziałów 
neonatologii Szpitala Wojewódzkiego w 
Białymstoku i Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku
6. Organizacja z okazji Światowego Dnia 
Wcześniaka Fioletowego Spaceru. Uczestniczyły 
w nim wcześniaki oraz ich rodziny. Wydarzenie 
pokazano w mediach lokalnych.
7. Działalność Ośrodka Wsparcia Horyzont, który 
realizował poszczególne projekty bezpłatnych 
konsultacji, warsztatów i wsparcia udzielanego 
rodzicom. Jego pracę koordynowała członkini 
Zarządu
8. Współpraca z firmą AngelBaby w ramch 
bezpłatnego przekazywani śpiworków dla 
wcześniaków zarówno na oddziałach 
neonatologicznych w Białymstoku jak i w 
siedzibie fundacji.
9. Przekazywanie rodzicom wcześniaków 
Rossalinek – pamiątek, przygotowanych przez 
jedną z białostockich rękodzielniczek. Laleczki 
przekazywane były na odziały neonatologiczne 
oraz w siedzibie fundacji.
10. Prowadzenie zbiórek funduszy na portalach 
pomagam.pl i siepomaga.pl
11. Uruchomienie kampanii informacyjnej 
dotyczącej akcji 1%

94.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie żywienia na potrzeby 
Przedszkola Niepublicznego "Dzielne 
Zuchy" i Żłobka Wesołe Słoneczka (fundacja 
jest organem prowadzącym obydwie 
placówki) oraz Żłobka Aniołek Mini 
Montessori (styczeń - sierpień) w którym 
fundacja na podstawie umowy współpracy 
z organem prowadzącym żłobek, 
zapewniała opiekę i wyżywienie dzieci.
Posiłki przygotowywane są z 
uwzględnieniem ogromnej ilości alergii 
pokarmowych oraz wybiórczości 
pokarmowej dzieci, które w dużej części są 
wcześniakami. To właśnie te potrzeby 
spowodowały konieczność zarejestrowania 
żywienia zbiorowego. Za wyżywienie w 
placówkach płacili rodzice dzieci. Jest to 
zgodne z obowiązującymi przepisami

56.29.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie (organ prowadzący) przez cały 
rok Przedszkola Niepublicznego „Dzielne 
Zuchy”, które zapewniało opiekę i 
wychowanie 38 dzieciom. We wrześniu 
2021 r. przedszkole zostało przeniesione do 
nowej siedziby, zyskując dodatkową 
przestrzeń do prowadzenie rehabilitacji i 
terapii dla dzieci realizujących kształcenie 
specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. 
Dzieci otrzymały wsparcie od specjalistów z 
zakresu: logopedii, neurologopedii, 
rehabilitacji, zajęć terapeutycznych w 
wodzie, terapii integracji sensorycznej, 
terapii psychologicznej oraz pedagogicznej, 
terapii ręki, Empathy Dolls, Ruchu 
Rozwijającego, dogoterapii, terapii 
NeuroTaktylnej. Przedszkole 
realizowałozałozęnia pedagogiki 
Montessori oraz edukacji włączającej.

Większość dzieci pobyt w przedszkolu miała 
finansowana w ramach kształcenia 
specjalnego - dotacji ceowej otrzymywanej 
z UM Białystok. Jednak nieliczne dzieci, 
które były jeszcze nie zdiagnozowane lub 
które potrzebowały wsparcia ale nie 
kwalifikowały się do KS miały opłacane 
czesne przez rodziców.

Odbywało się to na podstawie oddzielnych 
przepisów dotyczących finansowania 
oświaty.

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 742 862,37 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) 1 939 817,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 185 851,85 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 595,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 750 371,08 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Od września 2021 r. prowadzenie Żłobka 
zapewniającego opiekę 16 dzieci, w tym 
dzieciom z niepełnosprawnościami. Dzieci 
realizujące WWRD mogły korzystać z zajęć 
w ramach pracy Przedszkola 
Niepublicznego Dzielne Zuchy, co 
oszczędzało czas rodzicom.
Czesne opłacane było przez rodziców, 
którzy otrzymywali dodatkowo wsparcie w 
ramach rządowego programu resortowego 
"Maluch plus"

Do żłobka uczęszczały również dzieci, u 
których stwierdzono niepełnosprawność. 
Część dzieci diagnozowanych było w trakcie 
uczęszczania do złobka, przy wsparciu 
naszych terapeutów

88.91.Z 0,00 zł

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

5. 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 122 265,44 zł

2.4. Z innych źródeł 74 690,12 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: 1 891 451,92 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

160 161,29 zł 0,00 zł

3 707,37 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

221 068,00 zł

1 468 907,96 zł

52 886,41 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

87 272,32 zł

18 363,12 zł

16 630,00 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 25 690,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -112,37 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 984,67 zł

1 723 598,59 zł 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)

41 osób

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

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

2 120 452,81 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)

35,20 etatów

29 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 1 061 171,90 zł

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

1 061 171,90 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)

3 299,72 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)  

2 199,82 zł

19 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)

21 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

14 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

979 242,41 zł

923 941,98 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

55 300,43 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81 929,49 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 041 222,88 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19 949,02 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

5 670,49 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)

Fundacja prowadzi pozostałą działalność pożytku 
publicznego prowadzoną w ramach Ustawy Prawo 
oświatowe. Kwota wynagrodzeń z tego tytułu ujęta w 
punkcie 2 wynosi 10228305,30 zł. Kwota ta jest zawarta w 
ramach działalności odpłatnej chociaż większość tej kwoty 
została sfinansowana z dotacji celowej UM, rodzice płacili 
za wyżywienie oraz część czesnego. Opisane zostało to 
przy tej dotacji w części VIII Działania zlecone

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Wszechstronne wsparcie 
rodzin dzieci przedwcześnie 
urodzonych

- wsparcie rodzin dzieci 
przedwcześnie urodzonych
- organizacja Dnia wcześniaka

Urząd Miasta Białegostoku 10 000,00 zł

2 Dotacja celowa na dzieci 
uczęszczające do 
Przedszkola Niepublicznego 
Dzielne Zuchy w tym na 
realizację kształcenia 
specjalnego i WWRD

- realizacja WWRD i kształcenia 
specjalnego
- opieka i edukacja dzieci w 
przedszkolu

Urząd Miasta Białegostoku 1 458 907,96 zł

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

5 670,49 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Sylwia Wesołowska
Monika Szmuksta

Emilia Elżbieta Grabińska
Magdalena Pelc

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Wsparcie rodzin 
wcześniaków i wolontariuszy 
Fundacji Mali Wojownicy w 
dobie COVID-19

Wsparcie rodzin wcześniaków i 
wolontariuszy Fundacji Mali 
Wojownicy w dobie COVID-19

Narodowy Instytut Wolności 52 908,00 zł

2 Resortowy Program Maluch 
plus

- remont pomieszczeń 
przeznaczonych na żłobek i ich 
wyposażenie
- dofinansowanie do czesnego 
dla rodziców

Urząd Wojewódzki w Białymstoku 168 160,00 zł
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