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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 16

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-827-99-92

Nr faksu 22-827-99-92 E-mail fundacja@fundacja-cukrzyca.pl Strona www www.fundacja-cukrzyca.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-05-28

2007-12-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01029462000000 6. Numer KRS 0000163346

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

Dagmara Staniszewska Prezes Zarządu TAK

Marta Ośmiańska Wiceprezes 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

Małgorzata Zakrzewska Przewodniczący Rady 
Fundacj

TAK

Agnieszka Szypowska Członek Rady Fundacji TAK

Barbara Prasowska Członek Rady Fundacji TAK

Aleksandra Subocz Członek Rady Fundacji TAK

Lidia Groele Członek Rady Fundacji TAK

Maria Lipka Członek Rady Fundacji TAK

Dino Strzemiński Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom (w szczególności 
dzieciom i młodzieży) oraz rodzinom osób chorych na cukrzycę.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swój cel wszelkimi możliwymi sposobami, w 
szczególności poprzez:
a) organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na 
cukrzycę,
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku 
dla osób i rodzin osób chorych na cukrzycę z częściową odpłatnością,
d) szerzenie oświaty zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia,
e) propagowanie wszelkimi możliwymi środkami problemów osób chorych 
na cukrzycę,
f) dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy,
g) współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) 
prowadzącymi działalność zbieżną z celem Fundacji,
h) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych 
przedsięwzięć mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz 
Fundacji,
i)  prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, z której zysk 
przeznaczony będzie na realizację celu Fundacji,
j)  pozyskiwanie środków ze źródeł publicznych i prywatnych, krajowych i 
zagranicznych w celu realizacji działań statutowych,
k)  udzielenie pomocy materialnej osobom chorym na cukrzycę,
l) prowadzenie edukacji diabetologicznej we wszystkich możliwych 
formach z wykorzystaniem dostępnych kanałów dystrybucji: mediów 
(telewizja, radio, prasa, etc.) i multimediów (internetu, mediów 
społecznościowych, stron www, etc.), publikacji i wydawnictw, 
bezpośrednich spotkań (konsultacji, szkoleń, konferencji, etc.), organizacji 
imprez i wydarzeń tematycznych, etc.
ł) organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym z udziałem osób 
chorych na cukrzycę i osób zdrowych,
m) organizowanie i finansowanie wsparcia w zakresie: zdrowego stylu 
życia, zdrowia psychicznego, dietetyki i edukacji cukrzycowej,
n) zakładanie, finansowanie, prowadzenie lub współprowadzenie 
placówek opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych, w tym 
przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym, przyjaznych dzieciom i 
młodzieży chorym na cukrzycę,
o) działalność na rzecz organizacji pozarządowych działających w 
obszarach zgodnych z celami działań Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zgodnie ze Statutem dla realizacji celów Fundacja inicjuje i prowadzi działalność w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu oraz 
innych form rehabilitacji, a także edukacji osób niepełnosprawnych, prowadzi inne działania na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnym.
W nawiązaniu do powyższego główne działania Fundacji w 2019 roku:
I. Organizacja zimowiska
Termin i miejsce realizacji:25.01.-31.01.2019r. Czechy
Ilość uczestników 38
Sposób rekrutacji uczestników:
- Od października 2018r informowaliśmy rodziców o projekcie zorganizowania zimowiska. Ukazała się także informacja na 
naszej stronie internetowej i FB.
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Szczegółowy opis zrealizowanego projektu.
a) Celem zadania było:
-poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników
-czynny wypoczynek (obserwacja medyczna w warunkach zwiększonej aktywności fizycznej, podczas jazdy na nartach)
-nawiązywanie wzajemnych kontaktów i wymiana doświadczeń (dotyczy także opiekunów) w zakresie prowadzenia cukrzycy
-wzmocnienie pozytywnych cech osobowości w warunkach stałego zagrożenia chorobą
Rekreacja - konkursy sprawnościowe w hali sportowej i na basenie, dyskoteki
b) Efekty zorganizowania zadania
-poprawa poziomu wyszkolenia dzieci i ich opiekunów w samodzielnym prowadzeniu cukrzycy, przy zwiększonej aktywności 
fizycznej
-lepsze wyrównanie cukrzycy u dzieci ,niezmiernie ważne w celu zapobiegania przyszłym powikłaniom (układ krążenia, nerki, 
wzrok),
-poprawa zdrowotności i sprawności fizycznej- zajęcia fachowo prowadzone przez instruktorów narciarstwa
-wzmocnienie psychiki ,akceptacja choroby,
-uświadomienie zagrożeń wynikających z choroby,
-integracja z dziećmi zdrowymi (nie jestem inny)
II. Udział reprezentacji Fundacji w Mistrzostwach Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej
Suchy Las marzec 2019r.
Na zaproszenie organizatorów mistrzostw Fundacja wysłała pod opieką kadry medycznej i wychowawczej 25 uczestników. Z 
młodszymi dziećmi pojechali również prawni opiekunowie.
Działania mają na celu: wzmocnienie psychiki dziecka i akceptację choroby, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia 
(uprawianie sportu).
Zgłosili swój udział w zawodach na rok 2020.
III. Czynny udział w WOŚP (styczeń 2019) - organizacja stanowiska edukacyjno-informacyjnego oraz udział fundacyjnej drużyny 
w biegu "Policz się z cukrzycą"
a) cele zadania:
- edukacja zdrowotna, z zakresu: zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy, popularyzacja zdrowego stylu życia, tej. 
aktywnego stylu życia, zdrowej diety, badań profilaktycznych,
- popularyzacja informacji na temat cukrzycy, rozróżniania typów cukrzycy,
- przeprowadzenie badań przesiewowych poziomu cukru we krwi, BMI, masy i składu ciała, pomiar ciśnienia
b) efekty realizacji zadania:
- ponad 600 osób przebadanych,
- udzielenie ok. 100 porad dietetycznych, diabetologicznych,
- zrealizowanie 50 konkursów z zakresu edukacji dietetycznej
IV. Zorganizowanie Balu Karnawałowego dla Dorosłych (luty 2019) 
W trakcie balu przeprowadzono loterię fantową, z której dochód przekazano na cele statutowe Fundacji.
V. Udział w projekcie "Bulwary WIślane" (marzec 2019) - organizacja stanowiska edukacyjno-informacyjnego
a) cele zadania:
- edukacja zdrowotna, z zakresu: zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy, popularyzacja zdrowego stylu życia, tej. 
aktywnego stylu życia, zdrowej diety, badań profilaktycznych,
- popularyzacja informacji na temat cukrzycy, rozróżniania typów cukrzycy,
- przeprowadzenie badań przesiewowych poziomu cukru we krwi, BMI, masy i składu ciała
VI. Udział w turnieju koszykówki "Zagraj z nami, nie daj się cukrzycy" na Białołęce:
- udział fundacyjnej drużyny 
- organizacja stanowiska edukacyjno-informacyjnego (badania przesiewowe, porady dietetyczne i dotyczące zdrowego trybu 
życia)
VI. Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka (Fundacja AIRO - Parku Trampolin i Zabaw)) 
Miejsce i termin realizacji: maj 2019, Warszawa
Liczba uczestników – ok. 200 dzieci i młodzieży 
Sposób rekrutacji uczestników
- na przełomie marca i kwietnia informowaliśmy rodziców o projekcie zorganizowania wycieczki. Ukazała się także informacja 
na naszej stronie internetowej i FB. Szczegółowy opis zrealizowanego projektu.
a) Celem zadania było:
-poprawa sprawności psychofizycznej uczestników
-czynny wypoczynek (obserwacja medyczna w warunkach zwiększonej aktywności fizycznej, podczas zajęć rekreacyjnych)
-nawiązywanie wzajemnych kontaktów i wymiana doświadczeń (dotyczy także opiekunów) w zakresie prowadzenia cukrzycy
-wzmocnienie pozytywnych cech osobowości w warunkach stałego zagrożenia chorobą
VII. Organizacja naboru i przeprowadzenie szkolenia dla społecznych edukatorów diabetologicznych (maj 2019)
współpraca merytoryczna i organizacyjna z Kliniką Diabetologii WUM, pozyskanie sponsorów wydarzenia wśród firm 
farmaceutycznych. Koszty organizacji pokryte ze środków pozyskanych od sponsorów.
a) cele zadania:
- pozyskanie nowej kadry edukatorów, 
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- poszerzenie zasięgu świadczonych usług szkoleniowych w placówkach oświatowych na teren całej Polski,
b) efekty realizacji zadania:
- 48 przeszkolonych osób, wydanych 40 certyfikatów społecznego edukatora diabetologicznego
VIII. Organizacja turnieju "Insulin On Board Cup" - I edycja 2019'
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla Diabetyków zorganizowany przez Fundację dla ok. 300 uczestników/ zawodników + 
opiekunowie.
Współpraca z MOS 3 Śródmieście, patronat i współpraca z PZPN, Patronat Prezydenta m.st. Warszawy. Sponsorzy prywatni.
miejsce: boiska MOS 3 na ul. Konwiktorskiej, termin; 15-16.06.2019. 
15-16 czerwca w Warszawie
Turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych: 2008 i młodsi, 2004-2007 oraz kategoria open (2003 i starsi). 
Powołanie Reprezentacji Polski Dzieci z Cukrzycą (w ramach kategorii wiekowych) - treningi, udział w turniejach, zgrupowania.
Koszty udziału zawodników w turnieju (przejazd, nocleg, wyżywienie) finansowała Fundacja ze środków pozyskanych od 
sponsorów.
IX. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą w roku 2019 zorganizowała trzy turnusy rehabilitacyjne, w następujących terminach:
a. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z opiekunem w Krynicy Morskiej
-Sanatorium „ALBATROS”, w terminie 22.06.2019r. - 06.07.2019r.
-ilość uczestników 120 osób
dotacja : PFRON, środki własne oraz wpłaty indywidualne od uczestników.
b. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z opiekunem w Lądku Zdrój
-Ośrodek CKiR Geovita w Lądku Zdroju w terminie 04.08.2019r. -18.08.2019r.
-ilość uczestników 106 osób
dotacja : PFRON, środki własne oraz wpłaty indywidualne od uczestników.
c. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży (kolonia) w Rajgrodzie
- Ośrodek: Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne KNIEJA w Rajgrodzie w terminie 20.07.2019r. - 02.08.2019r.
-ilość uczestników 138 kolonistów + opiekunowie i kadra medyczne i wychowawcza
dotacja : PFRON, środki własne oraz wpłaty indywidualne od uczestników, sponsor - Abbott - FS Libre dla uczestników kolonii, 
organizacja imprezy sportowej 
a) Celem zadania było:
-poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników
-czynny wypoczynek (obserwacja medyczna w warunkach zwiększonej aktywności fizycznej)
-nawiązywanie wzajemnych kontaktów i wymiana doświadczeń (dotyczy także opiekunów) w zakresie prowadzenia cukrzycy
-wzmocnienie pozytywnych cech osobowości w warunkach stałego zagrożenia chorobą
b) Efekty zorganizowania zadania
-poprawa poziomu wyszkolenia dzieci i ich opiekunów w samodzielnym prowadzeniu cukrzycy, przy zwiększonej aktywności 
fizycznej
-lepsze wyrównanie cukrzycy u dzieci ,niezmiernie ważne w celu zapobiegania przyszłym powikłaniom (układ krążenia, nerki, 
wzrok),
-poprawa zdrowotności i sprawności fizycznej
-wzmocnienie psychiki ,akceptacja choroby,
-uświadomienie zagrożeń wynikających z choroby,
-integracja z dziećmi zdrowymi (nie jestem inny)
X. udział Fundacji w WIELKIm MECZu WOŚP VS TVN - na terenie MIASTECZKA 
termin: 08.09.2019. , miejsce: błonia stadionu Legii 
stoisko Fundacji i Medtronic (sponsor): pomiary, edukacja, informacja, konkursy dietetyczne
XI. Organizacja wyjazdu integracyjnego pod hasłem DOM (Dajmy Odpocząć Mamom)
Impreza integracyjna dla rodzin dzieci chorujących na cukrzycę typu I, zorganizowana w dniach 28.09. – 29.09.2019. w Parku 
Rozrywki w Julinku dla 50 rodzin (45 dzieci niepełnosprawnych). Motyw przewodni - Palant. Współpraca z Polskim 
Stowarzyszeniem Palantowym.
Efekty zorganizowania zadania:
-poprawa zdrowotności i sprawności fizycznej – zajęcia ruchowe
-wzmocnienie psychiki, akceptacja choroby,
-integracja z grupą rówieśniczą
XII. listopad 2019' (cały miesiąc) Organizacja Światowego Dnia Cukrzycy
- akcje w hipermarketach Auchan (6 lokalizacji w Warszawie, Markach, Jankach i Łomiankach) - 5 edycja
- akcje w biurowcach z siedzibami firm farmaceutycznych (Abbott, Medtronic)
- akcje w warszawskich szkołach 
- partnerstwo w akcjach edukacyjnych innych podmiotów
BADANIA przesiewowe: pomiar glikemii i ciśnienia, obliczanie BMI;
CUKRZYCA typu 1 i typu 2 – informacja i edukacja diabetologiczna;
PORADY PRZEDLEKARSKIE z zakresu diagnostyki i leczenia cukrzycy;
PROFILAKTYKA cukrzycowa (porady specjalistów): diabetologia, dietetyka, aktywność fizyczna;
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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

ATRAKCJE i konkursy edukacyjne dla najmłodszych;
XII. Powołanie nowych AMBASADORÓW FUNDACJI, listopad 2019'
W skład tego szacownego grona weszły osoby z różnych branż i środowisk, które zdecydowały się zaangażować w działalność 
fundacji. 
Nowymi Ambasadorami zostali: Monika Jakubczyk-Gierańczyk, Anna Jakuć, Jolanta Ojczyk, Zuzanna Świerczyńska, Piotr Falfus, 
Adam Niedziałek, Cezary Pietrzak, Łukasz Wachowski
XIII. Szkolenie dla Wyższej Szkoły POLICJI w Szczytnie
19.11.2019.  Fundacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Słodka Jedynka przeprowadziła inauguracyjne szkolenie dla ponad 
160 studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z pierwszej pomocy osobie chorej na cukrzycę.
XIV. #KOSZULKADLAZDROWIA - licytacja koszulek, współpraca z PZPN, listopad 2019'-luty 2020'
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek, w ramach rozpoczęcia akcji #KoszulkaDlaZdrowia przekazał koszulki 
znanych światowych sław piłkarskich na aukcje internetowe prowadzoną na rzecz Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą
XV. HIP HOP dla Fundacji, Kraków listopad 2019'
23 listopada 2019, w Krakowie, zorganizowano pierwszy w historii Konkurs Recytacji Rapu, czyli sKRRt. Podczas imprezy, 
organizatorzy zorganizowali licytację, z której dochód został przekazany na rzecz Fundacji Dla Dzieci Z Cukrzycą. 
XVI.Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta RP im. Rotmistrza Pileckiego, współpraca z "Be a Star Football Academy", Min. 
Sportu
- podczas rozgrywek zbiórki i licytacje koszulek piłkarzy polskich na rzecz Fundacji 
- stoisko edukacyjne + badania przesiewowe poziomu cukru we krwi
XVII. grudzień 2019' organizacja Mikołajek dla dzieciaków na oddziałach diabetologicznych (upominki)
XVIII. Objęcie patronatem akcji "oddam 26+" (oddam w dobre ręce 26+) - zbiórka i przekazanie sprzętu osobom w wieku 26+ 
(pozbawionych refundacji)
XIX. Całoroczna działalność Fundacji.
1. Dyżury w siedzibie Fundacji cztery razy w tygodniu w ciągu całego roku.
2.     Prowadzenie subkont dla Podopiecznych Fundacji (na koniec roku ok. 600 subkont) i organizacja zbiórek publicznych i na 
portalu SIĘ POMAGA
3. Organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń dla rodziców dzieci z cukrzycą (edukacja i reedukacja, informacje o nowościach w 
leczeniu cukrzycy, bieżące informacje dotyczące działalności Fundacji w najbliższym okresie), poradnictwo indywidualne: 
psycholog, dietetyk, samokontrola, systemy CGM i "sztuczna trzustka"
4.    Czynny udział w konferencjach i zjazdach związanych z problematyką cukrzycową
5.    Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli pielęgniarek w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (około 70 szkoleń 
w ciągu roku) z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych.
6.   Rehabilitacja - zabieli laseroterapii i masaże miejsc poiniekcyjnych - co drugi miesiąc w siedzibie Fundacji
7.   Prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży z cukrzycą w wynajętej hali sportowej i na basenie, współpraca z 
Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Warszawa- Praga Północ). Ilość uczestników około 30, czas zajęć 2 godziny w każdą 
niedzielę.
8.   Organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci - np. warsztaty mydlarskie
9.   Aplikowanie i pozyskanie funduszy PFRON i miasta na działania statutowe (Kierunek Aktywność i IOB 2020')
XX. Nawiązanie współpracy z:
- Android APS Polska - nieformalna grupa społecznościowa - twórcy systemu pętli zamkniętej Android APS, finansowanie 
warsztatów z APS
- Rotary Club Polska/ Oddział Bydgoszcz - pozyskanie finansowania na warsztaty z zakresu nowych technologii w 
monitorowaniu glikemii i samokontroli, finansowanie innych działań Fundacji (turniej IOB)
- PZPN - aukcja koszulek, nagrody rzeczowe, współorganizacja IOB 
- Fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego (współpraca przy organizacji eventów) 
- Stowarzyszenie "Słodka Jedynka" - działania edukacyjne
- Ascensia - współpraca w ramach Słodkiej Szkoły
- Asystent Trenera - reklama
- zacieśnienie współpracy: Abbott, Medtronic
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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

2000

0

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

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

1 ochrona i promocja zdrowia

Fundacja realizuje swój cel wszelkimi możliwymi 
sposobami , a w szczególności poprzez:
a. organizowanie i finansowanie pomocy 
medycznej dla dzieci chorych na cukrzycę,
b. organizowanie imprez sportowych i 
rekreacyjnych,
c. prowadzenie edukacji diabetologicznej we 
wszystkich możliwych formach z 
wykorzystaniem dostępnych kanałów 
komunikacji i dystrybucji
d. szerzenie oświaty zdrowotnej,
e. propagowanie wszelkimi możliwymi środkami 
problemów dzieci chorych na cukrzycę,
f. dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego 
przy leczeniu cukrzycy,
g. współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i 
prawnymi) prowadzącymi działalność zbieżną z 
ce-lem Fundacji,
h. inicjowanie i organizowanie akcji 
charytatywnych i innych przedsięwzięć mających 
na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz 
Fundacji i Podopiecznych
i. pozyskiwanie środków ze źródeł publicznych i 
prywatnych, krajowych i zagranicznych w celu 
realizacji zadań statutowych
j. udzielanie pomocy materialnej dzieciom 
chorym na cukrzycę.

92.62.Z 623 510,98 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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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) 2 718 895,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 677 697,57 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 676 984,88 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 364 212,71 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i 
innych form wypoczynku dla dzieci chorych 
na cukrzycę z częściową odpłatnością. W 
roku 2019 zorganizowanych zostało: - 2 
turnusy rehabilitacyjne letnie dla dzieci i 
młodzieży z opiekunami/ rodzicami, łącznie 
dla 226 uczestników - 1 turnus 
rehabilitacyjny letni dla dzieci i młodzieży 
(w formie kolonii) dla 126 uczestników - 1 
turnus rehabilitacyjny zimowy (obóz 
narciarsko-snowboardowy) dla dzieci i 
młodzieży (w formie kolonii) dla 38 
uczestników. Łącznie w turnusach w roku 
2019 wzięło udział 390 uczestników.

91.33.Z 56 555,83 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 677 697,57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 266 230,81 zł

2.4. Z innych źródeł 774 966,78 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 216 872,14 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 000 673,89 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

1 Organizacja imprez w charakterze informacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym: Światowy Dzień 
Cukrzycy, Dom, Dzień Dziecka, imprezy Mikołajkowej, WOŚP, zabiegi laseroterapia, pikniki, bal 
karnawałowy i etc. Organizacja i przeprowadzanie edukacji diabetologicznej w placówkach 
oświatowych i dla podopiecznych, wsparcie psychologiczne, dietetyczne i prawne; propagowanie 
zdrowego stylu życia: udziały w turniejach, zajęcia sportowe tj. basen, sala sportowa, Suchy las 
etc.

385 807,31 zł

2 Koszty medyczne podopiecznych fundacji oraz ich koszty związane z życiem codziennym w tym: 
glukometry, leki, wkłucia, sensory, pompy, strzykawki, sport, szkolenia, turnusy, kolonie, okulary 
korekcyjne, wizyty lekarskie prywatne, rehabilitacje, wyżywienie bezglutenowe etc.

614 866,58 zł

1 Koszty medyczne podopiecznych fundacji oraz ich koszty związane z życiem codziennym w tym: 
glukometry, leki, wkłucia, sensory, pompy, strzykawki, sport, szkolenia, turnusy, kolonie, okulary 
korekcyjne, wizyty lekarskie prywatne, rehabilitacje, wyżywienie bezglutenowe etc.

614 866,58 zł

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

23 736,69 zł

242 494,12 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 1 054 186,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -23 105,83 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 813 181,80 zł 1 000 673,89 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

623 510,98 zł 623 510,98 zł

700 090,71 zł 56 555,83 zł

0,00 zł

0,00 zł

168 973,03 zł

320 607,08 zł 320 607,08 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

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

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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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

51 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)

40 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 osób

31 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 199 962,71 zł

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

199 962,71 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)

6 812,50 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)  

7 514,04 zł

0 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

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 199 962,71 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 81 391,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 118 570,82 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

3 000,00 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

1 900,00 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

Dagmara Staniszewska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-08-10
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