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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

WATOTO-DZIECI AFRYKI

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat PIASECZYŃSKI

Gmina PIASECZNO Ulica PORANKU Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość ZALESIE 
GÓRNE

Kod pocztowy 05-540 Poczta ZALESIE GÓRNE Nr telefonu 22-756-58-50

Nr faksu 22-756-58-50 E-mail 
fundacja@DzieciAfryki.org

Strona www www.DzieciAfryki.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14004319100000 6. Numer KRS 0000227006
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Magdalena Bronisława Słodzinka - prezes zarządu
Bogusława Anna Żarnecka - członek zarządu
Jan Antoni Kaliszewski - członek zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

ks. Piotr Marchewka - członek rady
Leszek Szarwacki - przewodniczący rady
s. Krystyna Szołdra - członek rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1) edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z krajów Afryki 
Subsaharyjskiej,
2) pomocy mieszkańcom krajów Afryki Subsaharyjskiej cierpiącym 
ubóstwo,
3) upowszechniania wiedzy o krajach Afryki Subsaharyjskiej - ich 
kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,
4) realizacji celów, o których mowa w pkt 1-3, w odniesieniu do 
innych krajów Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych 
możliwościach organizacyjnych Fundacji,
5) wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania 
osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw 
i kultur.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Druk: MPiPS 2



Fundacja może realizować swój cel poprzez:
1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych 
krajów nad dziećmi i młodzieżą z krajów, o których mowa w opisie 
celów statutowych, polegającego na:
a) regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na samą naukę lub 
naukę i utrzymanie, oraz
b) wymianie listów i zdjęć
– za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z 
młodymi mieszkańcami tych krajów, w szczególności polskich 
misjonarzy,
2) bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, 
instytucje i osoby – świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej (w 
tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z 
powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz 
innych ludzi cierpiących ubóstwo,
3) organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych 
imprez informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych 
poświęconych krajom, o których mowa w opisie celów statutowych 
– w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych 
ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio 
pracującymi z młodymi odbiorcami pomocy organizowanej przez 
Fundację,
4) niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność 
informacyjną i popularyzatorską prowadzoną za pomocą wszelkich 
środków przekazu,
5) sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez odbiorców pomocy 
organizowanej przez Fundację – prowadzoną jako odpłatną 
działalność pożytku publicznego,
6) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o 
celach działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich 
organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc program pomocy dzieciom i 
młodzieży „Watoto” („watoto wa Afrika” oznacza w języku suahili: „dzieci Afryki”).

Główną częścią programu jest stała „opieka na odległość”, jaką indywidualni 
ofiarodawcy obejmują za pośrednictwem fundacji konkretne dzieci i młodych 
ludzi w Afryce (Kamerun, Kongo Demokratyczne, Rwanda) oraz na Syberii 
(wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, Republika Buriacji; ta część programu 
„Watoto” została nazwana akcją „Dzieci Syberii”). Priorytetem jest edukacja 
podopiecznych.

Pomoc w Afryce i na Syberii organizują placówki polskich zgromadzeń 
zakonnych, z którymi fundacja współpracuje:
– Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków,
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11, 00-265 
Warszawa,
– Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 
Mariówka 3, 26-400 Przysucha,
– Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

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

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
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Panny, ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa.

„Opiekunem na odległość” może zostać każdy – wśród ofiarodawców są całe 
rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne (za zgodą dyrekcji szkoły 
oraz wychowawcy).

Opieka polega na:
– pokryciu kosztów wykształcenia i/lub utrzymania: zwykle od 8 do 15 euro 
miesięcznie na jednego podopiecznego (w zależności od kraju, zakresu pomocy, 
etapu edukacji i rodzaju szkoły),
– indywidualnym kontakcie między „opiekunem” a podopiecznym – poprzez 
wymianę listów i zdjęć.

W roku 2009 fundacja nawiązała współpracę z Siostrami Franciszkankami 
Służebnicami Krzyża, które od lat pracują z niewidomymi – w Polsce (m. in. w 
Zakładzie dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą) i w innych krajach (m. in. 
w Indiach), i które na początku 2009 roku w Kibeho w Rwandzie otworzyły dla 
dzieci niewidomych szkołę podstawową z internatem. „Opieka na odległość” w 
ramach programu „Watoto” na rzecz dzieci niewidomych prowadzona jest tak 
samo jak dla dzieci pełnosprawnych – z jednym wyjątkiem: korespondencja jest 
jednostronna, czyli zamiast listu od dziecka polski opiekun (ofiarodawca) 
otrzymuje raz na rok aktualne zdjęcie dziecka, sprawozdanie o jego postępach w 
nauce oraz odpowiedź siostry na pytania zadane w listach przez opiekuna.

Zdarzają się sytuacje szczególne, gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc (np. w 
przypadku choroby podopiecznego) – w takich sytuacjach fundacja jest w stanie 
pomóc dzięki środkom pochodzącym z darowizn ofiarodawców na tzw. „konto 
wspólne” (z możliwością wydzielenia w jego ramach „kont celowych”, np. 
darowizny przekazane przez ofiarodawców z przeznaczeniem na leczenie 
konkretnej osoby potrzebującej pomocy). Dotyczy to w szczególności dzieci 
niewidomych i słabo widzących (zakup specjalistycznych leków, finansowanie 
kosztów związanych z operacjami okulistycznymi...).

Program „Watoto” obejmuje również – finansowane ze środków wpłaconych 
przez ofiarodawców dodatkowo („konto wspólne”, „konta celowe”) – wspieranie 
innych działań pomocowych organizowanych przez misjonarzy, w szczególności 
inwestycji na rzecz lokalnych społeczności lub grup najbardziej potrzebujących 
(np. budowa szkoły podstawowej, budowa małego szpitala dla dzieci cierpiących 
na chorobę głodową, wyposażenie szkoły szycia dla niepełnosprawnej młodzieży 
itp.).

W poprzednich latach program został rozszerzony o dwie nowe akcje: „Bilet do 
stacji Życie” czyli leczenie (kilkutygodniowa hospitalizacja przez okres do 4 
tygodni + leczenie ambulatoryjne oraz dożywianie przez okres do 6 miesięcy po 
opuszczeniu szpitala) dzieci cierpiących na chorobę głodową – w szpitaliku w 
Karamie w Rwandzie (wybudowanym dzięki ofiarodawcom fundacji w 
poprzednich latach); „Dożywianie” – wydawanie posiłków dzieciom 
przychodzącym do Ośrodka Dożywiania w Karamie (mającego rolę 
zapobiegawczą w stosunku do szpitalika). W 2009 roku obie te akcje zostały 
rozszerzone o podobną pomoc dla niewidomych dzieci będących podopiecznymi 
Sióstr Franciszkanek SK w Kibeho (dzieci te – „wydobyte” przez siostry z 
różnych „zakamarków” – wymagają szczególnych starań, zwłaszcza odżywienia i 
wyleczenia ze schorzeń nabytych na skutek straszliwej nędzy). W roku 2010 
akcja „Bilet do stacji Życie” objęła także podopiecznych ośrodka medycznego w 
Burhinyi-Mulambi (Kongo Demokratyczne), zaś akcja „Dożywianie” – również 
dzieci przychodzące do Ośrodka Dożywiania w Karhala-Burhinyi (Kongo 
Demokratyczne).

Rolą fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i 
ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich zbiorcze przekazywanie 
misjonarzom (na podstawie rozliczeń określających przekazywane kwoty i ich 
przeznaczenie, w przypadku stałej „opieki na odległość” opartych na imiennych 
listach dzieci i młodych ludzi będących odbiorcami pomocy), pośredniczenie w 
przekazywaniu korespondencji i zdjęć między ofiarodawcami a podopiecznymi, 
organizowanie spotkań ofiarodawców z misjonarzami odwiedzającymi Polskę.

Stali ofiarodawcy programu „Watoto” („opiekunowie na odległość”) wpłacają 
dodatkowo po 3 zł miesięcznie na pokrycie kosztów administracyjnych (znaczki 
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pocztowe, rachunki telefoniczne, opłaty bankowe, materiały i sprzęt biurowy, 
usługi drukarskie, zdjęcia dzieci, miejsce na stronę w internecie itp.).

Prace organizacyjne i administracyjne, w tym: programowanie i prowadzenie 
bazy danych, finanse i księgowość, tłumaczenia listów, prowadzenie 
korespondencji, projekt i aktualizacja strony internetowej, organizowanie spotkań 
ofiarodawców z misjonarzami – wykonywane są przez osoby tworzące fundację 
oraz jej współpracowników.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.

***

Program „Watoto” – podsumowanie roku 2011

Dzieci/młodzież będące stałymi podopiecznymi (stypendystami) na dzień 
31.12.2011: 984 osoby
– podział wg krajów: 613 (Rwanda), 223 (Kamerun), 118 (Kongo Dem.), 30 
(Rep. Buriacji – Syberia);
– podział wg rodzaju szkoły: 51 studentów szkół wyższych, 2 studentów szkół 
pomaturalnych, 629 uczniów szkół średnich, 37 uczniów szkół zawodowych, 259
 uczniów szkół podstawowych (wśród nich 92 uczniów szkoły podstawowej dla 
dzieci niewidomych) oraz 6 przedszkolaków.

W roku 2011 sfinansowano również:
– leczenie  203 dzieci w ramach wyżej wymienionej akcji „Bilet do stacji Życie”; 
dożywianie dzieci w ramach wyżej wymienionej akcji „Dożywianie”; zakup 
specjalistycznych leków dla dzieci niewidzących; leczenie szpitalne ciężko chorej 
niewidomej dziewczynki [patrz: sprawozdanie finansowe – Informacja 
dodatkowa, część IV, pkt 1 lit. b];
– zakup 32 maszyn do pisania alfabetem Braille’a dla szkoły dla dzieci 
niewidomych w Kibeho w Rwandzie [patrz: sprawozdanie finansowe – 
Informacja dodatkowa, część IV, pkt 1 lit. d];
– zakup 4 nowych laptopów (wraz z systemem operacyjnym), 4 klawiatur i 4 
myszy komputerowych na potrzeby kursu komputerowego dla młodzieży 
w Cyangugu w Rwandzie, a także aparatu cyfrowego do robienia dokumentacji 
fotograficznej oraz pamięci USB (pendrive’a) dla tejże placówki  [patrz: 
sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa, część IV, pkt 1 lit. c oraz f];
– zakup 1 nowego laptopa (wraz z systemem operacyjnym) dla ośrodka 
medycznego w Burhinyi-Mulambi w Kongu Demokratycznym (zasięg działania 
tego ośrodka to teren zamieszkały przez 20 tys. ludzi – laptop jest bardzo 
potrzebny do celów administracyjnych) [patrz: sprawozdanie finansowe – 
Informacja dodatkowa, część IV, pkt 1 lit. e];
– zakup 5 wózków i 7 łóżeczek dziecięcych do wypożyczania ubogim rodzinom 
w Ułan-Ude na Syberii [patrz: sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa, 
część IV, pkt 1 lit. c].

Liczba ofiarodawców na dzień 31.12.2011: 1382 osoby, wśród nich:
– 957 osób mających swoich podopiecznych w ramach programu stałej pomocy,
– 425 osób, które w roku 2011 wpłaciły darowizny na inne cele statutowe („konto 
wspólne” lub konkretny cel).
[patrz: sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa, część III, pkt 1–4]

Ponadto 732 osoby przekazały na rzecz fundacji (jako organizacji pożytku 
publicznego) 1% podatku od osób fizycznych za rok 2010 w łącznej kwocie 
56 643,46 zł:
– 12 osób przekazało 2 525,04 zł [sprawozdanie finansowe – Informacja 
dodatkowa, część III, pkt 5] w ramach stałej pomocy dla swoich podopiecznych 
(„opieka na odległość”),
– 720 osób przekazało 54 118,42 zł [sprawozdanie finansowe – Informacja 
dodatkowa, część III, pkt 6] na inne cele statutowe:
 – 44 032,25 zł – bez wskazania przeznaczenia;
 – 8 541,80 zł – ze wskazaniem: choroba głodowa – leczenie, dożywianie;
 – 1 005,50 zł – ze wskazaniem: dzieci niewidzące (na lekarstwa oraz leczenie 
operacyjne);
 – 273,47 zł – ze wskazaniem: maszyny Braille’a;
 – 265,40 zł – ze wskazaniem: szkoła, edukacja.
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Środki te zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniami ofiarodawców. Kwotę 
bez wskazania przeznaczenia fundacja przeznaczyła na pokrycie uprzednio 
poniesionych kosztów inwestycji towarzyszących budowie szkoły podstawowej 
w Nyarushishi/Nkomero w Rwandzie (budowy schodów zewnętrznych między 
budynkami szkoły wraz z murem oporowym oraz częściowo – zakupu i 
wmurowania 5 cystern na wodę deszczową, zbieraną dla celów sanitarnych) 
[patrz: sprawozdania za poprzednie lata].

Spotkania zorganizowane w roku 2011 dla ofiarodawców i innych 
zainteresowanych osób:
– 2 kwietnia w Warszawie, 9 kwietnia w Krakowie i 4 czerwca we Wrocławiu – z 
Magdaleną Słodzinką, która opowiadała o swojej podróży do Rwandy i Konga w 
lutym 2011;
– 26 listopada w Warszawie spotkanie z s. Rafaelą – Urszulą Nałęcz z Kibeho w 
Rwandzie.

Fundacja posiada stronę internetową, zawierającą nie tylko informacje o 
bieżącej działalności, statut, sprawozdania i rozliczenia czy dokumentację 
fotograficzną „inwestycji społecznych”, ale również bogatą galerię zdjęć i listów z 
Afryki (liczba wizyt na stronie – rzędu 5-7 tys. miesięcznie).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

zagranica

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

4000

4

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Całokształt działalności organizacji stanowi nieodpłatna 
działalność pożytku publicznego -- patrz wyczerpujący opis 
powyżej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

zagranica

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

85.59.B

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,404,320.51 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,354,550.83 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 49,769.68 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 56,643.46 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,013,953.65 zł

0.00 zł

1,013,953.65 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 56,643.46 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Finansowanie leczenia dzieci z choroby głodowej oraz dożywiania głodnych dzieci 8,541.80 zł

2 Finansowanie leczenia dzieci niewidzących 1,005.50 zł

3 Zakup maszyn Braille'a dla szkoły dla dzieci niewidzących 273.47 zł

4 Finansowanie celów edukacyjnych (stypendia/pomoc dla uczniów, inwestycje związane z 
budową szkoły)

46,822.69 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 845,655.94 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

816,861.43 zł 56,643.46 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

27,503.01 zł 0.00 zł

1,291.50 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

1 choroba głodowa – leczenie, dożywianie 8,541.80 zł

2 dzieci niewidzące (na lekarstwa oraz leczenie operacyjne) 1,005.50 zł

Druk: MPiPS 10



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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

12.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 9.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Więcej informacji o działalności fundacji Watoto - Dzieci Afryki (m.in. dokumentację fotograficzną dotyczącą 
finansowanych ze środków fundacji "inwestycji społecznych", szczegółowe zasady programu stałej pomocy, czy też 
podsumowania 1% podatku za minione lata) można znaleźć na stronie internetowej fundacji: www.DzieciAfryki.org

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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