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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina PIASECZNO

Powiat PIASECZYŃSKI

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 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

2005-01-28

2005-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14004319100000 6. Numer KRS 0000227006

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Bronisława 
Słodzinka

prezes zarządu TAK

Jan Antoni Kaliszewski członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Leszek Szarwacki przewodniczący rady TAK

Piotr Władysław 
Marchewka

członek rady TAK

Lidia Zalewska członek rady TAK

WATOTO-DZIECI AFRYKI
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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)                       

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 darowizny – będącą odpłatną działalnością 
pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami),

  6) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach 
działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, 
rzeczowo i finansowo.

Działania, o których mowa:

  1) w pkt 1 i 2 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego,
  2) w pkt 3, 4 i 6 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego lub odpłatną działalność pożytku publicznego,
  3) w pkt 5 – prowadzi się jako odpłatną działalność pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

Finansowaną w ramach programu „Watoto” pomoc organizują placówki misyjne zgromadzeń zakonnych i inne podmioty, 
z którymi fundacja współpracuje. W roku 2021 były to:

– Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (siostry dominikanki),
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża,
– Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry pallotynki),
– Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej,
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi,
– stowarzyszenie „Association de l’Amour Vivant” (ASLAV).

Rolą fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich zbiorcze 
przekazywanie ww. podmiotom (na podstawie rozliczeń określających przekazywane kwoty i ich przeznaczenie, w przypadku 
stałej „opieki na odległość” [patrz niżej] – opartych na imiennych listach dzieci i młodych ludzi będących odbiorcami pomocy), 
pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji (w przypadku „opieki na odległość” – indywidualnej korespondencji i zdjęć 
między ofiarodawcami a „podopiecznymi”).

Stali ofiarodawcy programu „Watoto” („opiekunowie na odległość”) wpłacają dodatkowo po 4 zł miesięcznie na pokrycie 
kosztów administracyjnych (znaczki pocztowe, rachunki telefoniczne, opłaty bankowe, materiały i sprzęt biurowy, usługi 
drukarskie, zdjęcia dzieci – „podopiecznych”, 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 – wykonywane są przez osoby tworzące fundację 
oraz jej współpracowników. Wszystkie osoby zaangażowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.

*

Od początku działalności fundacji ważną częścią programu „Watoto” była stała „opieka na odległość” (Akcja „Watoto” – 
edukacja), jaką indywidualni ofiarodawcy obejmują za pośrednictwem fundacji konkretne dzieci i młodych ludzi w Afryce (od 
2005 roku; w roku 2021 akcja dotyczyła dzieci i młodzieży w Kongu Demokratycznym i Rwandzie) oraz na Syberii (od roku 
szkolnego 2005/2006 do roku szkolnego 2020/2021; akcja dotyczyła dzieci i młodzieży w Republice Buriacji, wchodzącej w skład 
Federacji Rosyjskiej – ta część programu „Watoto”, prowadzona we współpracy z siostrami dominikankami, została nazwana 
„Dzieci Syberii”).

Priorytet „opieka na odległość” – to edukacja podopiecznych. Wsparcie polega na:

– pokryciu kosztów wykształcenia/utrzymania: zwykle od 12 do 21 euro miesięcznie na jednego podopiecznego (w zależności od 
kraju, zakresu pomocy, etapu edukacji i rodzaju szkoły; w przypadku studentów, ze względu na wysokie czesne, stawki są wyższe 
– i są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb),
– indywidualnym kontakcie między „opiekunem” a podopiecznym – poprzez wymianę listów i zdjęć.

Wśród ofiarodawców („opiekunów na odległość”) są całe rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne (za zgodą dyrekcji 
szkoły oraz wychowawcy).

W roku 2009 fundacja nawiązała współpracę z Siostrami Franciszkankami Służebnicami Krzyża, które od lat pracują 
z niewidomymi (w Polsce i w innych krajach) i które na początku 2009 roku w Kibeho w Rwandzie otworzyły dla dzieci 
niewidomych szkołę podstawową z internatem. „Opieka na odległość” 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. W latach 2012-2017 roku, na analogicznych zasadach, do programu włączeni 
byli niewidomi uczniowie będący podopiecznymi Sióstr Franciszkanek SK w Republice Południowej Afryki.

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 bądź darowizny z przeznaczeniem na konkretną „inwestycję społeczną” – patrz 
niżej).

Rok 2021 był siedemnastym rokiem prowadzenia „opieki na odległość” (Akcji „Watoto” – edukacja). Przez te siedemnaście lat, 
dzięki ofiarodawcom fundacji, finansowane były koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2825 dzieci/młodzieży (w tej liczbie – 147 
studentów wyższych uczelni) w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, RPA, Rwandzie, Tanzanii oraz na Syberii. Do końca 2021 
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roku 1870 osób ukończyło z sukcesem swoją edukację:

– 140 osób ukończyło wyższe uczelnie (m. in. 12 osób – akademię medyczną),
– 28 osób – szkoły pomaturalne (m. in. 14 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
– 994 osoby – szkoły średnie (m. in. 54 osoby – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
– 151 osób – szkoły zawodowe (m. in. 63 osoby niepełnosprawne),
– 557 osób – szkoły podstawowe (m. in. 62 osoby – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

Od kilku lat akcja stałej „opieki na odległość” jest stopniowo „wygaszana”; kontynuowana jest pomoc dla każdego 
ucznia/studenta włączonego do akcji „Watoto” (do końca jego/jej edukacji), ale nie są do niej włączani nowi „podpieczni”. 
Powodem jest fakt, że średnia wieku zespołu fundacji mocno przekroczyła wiek emerytalny; zarząd fundacji uznał, że nie byłoby 
odpowiedzialne angażowanie się w takie działania, który wymagałyby wieloletniej kontynuacji wsparcia finansowego.

*

Akcja stałej „opieki na odległość” nie jest jednak jedyną formą pomocy finansowaną przez fundację.

Na przełomie 2007 i 2008 roku działalność fundacji została rozszerzona o akcję pomocy „Bilet do stacji Życie” – finansowanie 
przez polskich ofiarodawców leczenia dzieci cierpiących na chorobę głodową lub inne choroby nabyte na skutek życia w bardzo 
trudnych warunkach (początkowo w Rwandzie, a w kolejnych latach w Kongu Demokratycznym, Tanzanii oraz Republice Konga; 
patrz niżej). Ofiarodawca finansuje leczenie konkretnego dziecka. „Bilet do stacji Życie” obejmuje hospitalizację w szpitalu lub 
ośrodku zdrowia zapewniającym podstawową opiekę medyczną, a następnie kilkumiesięczne leczenie ambulatoryjne i 
dożywianie. Koszt pomocy dla 1 dziecka to 72 euro; koszt ten został wyliczony jako średni przy leczeniu wielu dzieci.

Ponadto, w minionych latach, akcja „Bilet do stacji Życie” została rozszerzona o finansowanie operacji/leczenia w szpitalu 
klinicznym oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży (od 2018 roku – w Syrii, w doświadczonym wojną mieście Aleppo; od 2019 – w 
Republice Konga). Koszty operacji/leczenia są różne – od kilkudziesięciu do kilkuset euro (operacja finansowana jest z kilku 
wpłat od tego samego ofiarodawcy lub – w wypadku bardzo kosztownych operacji – z sumy wpłat od kilku osób); często jest tak, 
że zanim będzie możliwe przeprowadzenie operacji, dziecko trzeba najpierw odżywić.

W roku 2021 akcja „Bilet do stacji Życie” prowadzona była w Kongu Demokratycznym oraz Republice Konga.

W latach 2008-2021 „dojechało do stacji Życie” 2188 młodych pacjentów w Kongu Demokratycznym, Republice Konga, 
Rwandzie, Tanzanii i Syrii.

Wciąż, poczynając od roku 2010, ważnym uzupełnieniem akcji „Bilet do stacji Życie” jest akcja „Dożywianie” – finansowanie 
stałej formy pomocy, jaką jest wydawanie posiłków dzieciom przychodzącym do ośrodków prowadzonych przez siostry 
misjonarki. Dożywianiu towarzyszy, w razie potrzeby, leczenie profilaktyczne (pozaszpitalne).

Od 2020 roku z akcją „Dożywianie” wiąże się też pomoc dla sierocińca „Maison Notre Dame de Nazareth” w Brazzaville w 
Republice Konga. Pomoc dla podopiecznych sierocińca, oprócz finansowania zakupu żywności i lekarstw, obejmuje także 
wsparcie edukacyjne – w postaci finansowania wyprawek szkolnych i czesnego dla tych podopiecznych, którzy chodzą do szkoły.

W połowie roku 2021 fundacja nawiązała współpracę z francuskim stowarzyszeniem „Association de l’Amour Vivant” (ASLAV), 
które już od dekady działało w Republice Konga w zakresie opieki zdrowotnej. Współpraca z ASLAV dotyczy finansowania przez 
fundację nowej akcji pomocy – „Rzeka pomocy”. To projekt unikalny w Afryce: zespół medyczny – raz w miesiącu, przez 10 dni – 
przemierza łodzią dopływy i rozlewiska rzeki Kongo w prowincji Likouala; dzięki temu pomoc medyczna dociera do 25 wiosek 
niedostępnych drogą lądową – są to wioski plemion Bantu i Pigmejów. Na stronie internetowej fundacji, pod zakładką „Rzeka 
pomocy” (https://www.DzieciAfryki.org/rzeka) zamieszczony został szczegółowy opis tej akcji (a także mapki i zdjęcia).

*

Bardzo istotnym elementem działalności fundacji jest również finansowanie „inwestycji społecznych”. Ukończone w minionych 
latach inwestycje to w szczególności:

– doprowadzenie elektryczności do Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Peke (Republika Konga);
– wiercenie i instalacja studni głębinowej dla mieszkańców Gilgel-Beles (Etiopia) oraz remont pompy studni głębinowej w 
przychodni misji katolickiej w dzielnicy Moukondo miasta Brazzaville (Republika Konga);
– zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitali i ośrodków medycznych w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, 
Republice Konga, Tanzanii i Syrii, w tym m.in. zakup echokardiografu dla szpitala St. Louis w Aleppo (Syria);
– budowa gimnazjum w Masaka (Rwanda) – piętrowego, o powierzchni zabudowy 258 m² i powierzchni użytkowej 464 m² 
(mieszczącej 6 klas lekcyjnych po 45 m² każda, bibliotekę, pokój nauczycielski, toalety; wyposażonej w instalację wodno-
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kanalizacyjną oraz elektryczną);
– budowa szkoły podstawowej w Masaka (Rwanda) – piętrowej, o powierzchni zabudowy 488 m² i powierzchni użytkowej 878 
m² (mieszczącej 12 klas lekcyjnych po 45 m² każda, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
toalety itp.; wyposażonej w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną);
– budowa szkoły zawodowej dla niewidomej młodzieży w Kibeho (Rwanda) – piętrowej, o powierzchni zabudowy 397 m² i 
powierzchni użytkowej 720 m² (mieszczącej 12 klas/warsztatów, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-
gospodarcze, toalety itp.; wyposażonej w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną);
– budowa szkoły podstawowej w Nyarushishi/Nkomero (Rwanda) – na którą składają się 2 parterowe budynki o łącznej 
powierzchni zabudowy 694 m² (mieszczące 8 sal klasowych oraz pomieszczenia administracyjne);
– budowa i wyposażenie szpitalika (na 8 do 10 łóżek) w Karamie (Rwanda) dla dzieci cierpiących na chorobę głodową;
– budowa i remonty domów dla potrzebujących rodzin w Rwandzie i Kamerunie (18 nowych domów, remont 2 domów);
– zakup mebli, pomocy naukowych i innego wyposażenia dla szkół w Rwandzie.

Dużą inwestycją rozpoczętą w 2021 roku jest budowa szpitala-porodówki w Ruhango w Rwandzie (podstawowe parametry 
budynku: parterowy, niepodpiwniczony, kryty blachą, ściany z cegieł, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna; powierzchnia 
zabudowy: 362,88 m², powierzchnia użytkowa: 310,47 m², podcień przed głównym wejściem: 7,41 m², podcień przed ścianą 
szczytową 11,52 m²; zaprojektowane pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie, sala porodowa, sale przedporodowa i poporodowa z 
łazienkami, dwie izolatki z łazienkami, pokój dla pielęgniarek z łazienką, pokój dla rodzin z łazienką, recepcja z WC, 
pomieszczenia gospodarcze).

(Szczegóły na stronie internetowej fundacji: www.DzieciAfryki.org).

*

W latach 2014-2017 fundacja prowadziła również akcję pomocy „Nie pora umierać”, której cel to pomoc osobom starszym i 
chorym, mieszkańcom „Mjia wa Huruma” („Wioski Miłosierdzia”) w Kigera-Etuma w Tanzanii (nazwa akcji nawiązywała do 
tytułu filmu „Pora umierać”; miała wyrażać nadzieję, zaprzeczać gorzkiej wymowie tego filmu). Pomoc miała charakter 
indywidualny – analogicznie do wcześniej opisanej „opieki na odległość” – z tym, że bez możliwości wymiany korespondencji. 
Pomocą zostało objętych 68 osób (z tym, że tylko niektóre z nich przebywały w Wiosce przez całe cztery lata).

W 2018 roku fundacja nawiązała współpracę z parafią św. Franciszka z Asyżu w Aleppo w Syrii. Przedmiotem tej współpracy, 
oprócz wyżej wymienionego finansowania leczenia i rehabilitacji dzieci/młodzieży, była akcja pomocy „Aleppo – przywrócić 
godność”. Polegała ona na pomocy finansowej dla konkretnych dorosłych osób – mieszkańców zrujnowanego wojną miasta 
Aleppo w Syrii – w utworzeniu miejsca pracy, przekwalifikowaniu się bądź wynajęciu lokalu na działalność gospodarczą. Pomoc 
miała formę tzw. „mini-projektów”: osoba potrzebująca wsparcia składała w biurze parafii podanie wraz z kosztorysem 
(dotyczącym np. wyposażenia warsztatu, zakupu materiałów, odbudowy lub wynajęcia lokalu...). Podanie było rozpatrywane 
przez zespół, w skład którego wchodzili m.in.: prawnik, ekonomista i proboszcz (jako koordynator). Jeśli zakwalifikowany „mini-
projekt” dotyczył zakupu materiałów lub sprzętu, osoba z zespołu towarzyszyła autorowi projektu w zakupie; jeśli chodziło o 
pomoc w wynajęciu lokalu, zajmował się tym prawnik; miejsce realizacji „mini-projektu” było wielokrotnie odwiedzane przez 
członka Zespołu. W latach 2018-2019 sfinansowanych zostało 39 „mini-projektów”.

*

W sumie – od 2005 do końca 2021 roku – fundacja przekazała na realizację celów pomocowych i inwestycyjnych: 2 988 998,00 
euro i 185 586,00 USD.

W ciągu ubiegłych lat fundacja zorganizowała 30 otwartych spotkań z odwiedzającymi Polskę misjonarzami zaangażowanymi w 
program „Watoto”. Spotkania te umożliwiły „opiekunom na odległość”, ofiarodawcom i wszystkim zainteresowanym osobom 
otrzymanie informacji z pierwszej ręki o przebiegu programu pomocy w Afryce i na Syberii, a także rozmowę na wszelkie 
interesujące tematy: o dzieciach i młodzieży (podopiecznych); o kulturze kraju, w którym misjonarz/misjonarka pracuje; o 
pracach misyjnych; o realiach codziennego życia…

Fundacja posiada stronę internetową www.DzieciAfryki.org (zawierającą nie tylko informacje o programie pomocy, statut, 
sprawozdania i rozliczenia czy dokumentację fotograficzną „inwestycji społecznych”, lecz również bogatą galerię zdjęć i listów z 
Afryki), a także towarzyszącą jej stronę w serwisie Facebook (www.facebook.com/fundacja.watoto).

***

Podsumowanie roku 2021

W roku 2021 naukę kontynuowało 52 uczniów/studentów będących podopiecznymi (stypendystami) w ramach wyżej opisanej 
akcji „opieki na odległość” (Rwanda, Kongo Demokratyczne, Syberia) – większość z nich z sukcesem ukończyła edukację na 
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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

2000

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

danym etapie (w kolejnym roku naukę kontynuowało 15 uczniów/studentów). Sfinansowano również czesne i wyprawki szkolne 
dla 34 podopiecznych sierocińca w Brazzaville (Republika Konga) [zob. wyżej].

Ponadto, w roku 2021 sfinansowano:

– w ramach wyżej opisanej akcji „Bilet do stacji Życie”: leczenie szpitalne – 17 operacji dzieci/młodzieży (Republika Konga) oraz 
pozostałe leczenie szpitalne 96 dzieci (Kongo Demokratyczne i Republika Konga); 
– w ramach wyżej opisanej akcji „Rzeka Pomocy”: dwie pierwsze ekspedycje medyczne do wiosek niedostępnych drogą lądową 
(Republika Konga);
– w ramach wyżej opisanej akcji „Dożywianie”: dożywianie dużych grup dzieci w Kongu Demokratycznym i Republice Konga (w 
razie potrzeby dożywianiu towarzyszy leczenie profilaktyczne) oraz zakup żywności i lekarstw dla podopiecznych sierocińca w 
Brazzaville (Republika Konga);
– znaczną część budowy szpitala-porodówki w Ruhango (Rwanda) [zob. wyżej; inwestycja została ukończona w roku 2022];
– remont studni głębinowej w przychodni w Brazzaville (Republika Konga);
– zakup zamrażarki dla sierocińca w Brazzaville (Republika Konga);
– drobny sprzęt medyczny dla gabinetu lekarskiego w szkole w Brazzaville (Republika Konga).

Informacje dot. kwot kosztów poszczególnych działań: zob. Sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa – pkt 5.

Liczba ofiarodawców na dzień 31.12.2021: 412 osób, wśród nich:

– 15 osób kontynuujących „opiekę na odległość” w ramach programu stałej pomocy (Akcja „Watoto” – edukacja),
– 397 osób, które w roku 2021 wpłaciły darowizny na inne cele statutowe („konto wspólne” lub konkretny cel).

Ponadto, 306 osób (wśród nich – ww. ofiarodawcy oraz inne osoby) przekazało na rzecz fundacji, jako organizacji pożytku 
publicznego, 1% podatku od osób fizycznych za rok 2020 (zob.: Sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa – pkt 7).

Również w roku 2021 zapadł prawomocny wyrok w sprawie spadkowej, w wyniku którego fundacja otrzymała środki pieniężne i 
stała się właścicielem 50% lokalu mieszkalnego (z planowanej sprzedaży zarząd fundacji zamierza sfinansować istotną część 
nowej „inwestycji społecznej” – rozważana jest budowa porodówki w Ugandzie lub szkoły w Republice Konga).

Informacje dot. kwot przychodów poszczególnych rodzajów: zob. Sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa – pkt 4.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 6



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

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(wg klasyfikacji PKD 2007).

Patrz wyżej - opis głównych działań podjętych 
przez organizację, w tym "Podsumowanie roku 
2021". W niniejszym kontekście chodzi o fakt 
przekazywania darowizn pieniężnych 
zgromadzeniom zakonnym (wymienionym w 
opisie głównych działań...) oraz stowarzyszeniu 
"Association de l’Amour Vivant", które - 
dysponując otrzymanymi środkami zgodnie z 
podpisanymi z fundacją umowami - organizują 
na miejscu (w Afryce lub na Syberii) wyżej 
opisane działania pomocowe oraz "Inwestycje 
społeczne".

94.99.Z 62 436,60 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane (wg klasyfikacji PKD 
2007).

Patrz wyżej - opis głównych działań podjętych 
przez organizację, w tym "Podsumowanie roku 
2021". W niniejszym kontekście chodzi w 
szczególności o fakt finansowania pomocy, której 
priorytetem jest edukacja podopiecznych (ww. 
"opieka na odległość") – dotyczy to zarówno 
dzieci, jak i uczącej się bądź studiującej 
młodzieży. Ponadto, działalność na styku 
fundacja-ofiarodawcy ma również walor 
edukacyjny (vide 3 punkt w opisie celów 
organizacji).

85.59.B 0,00 zł

3

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

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (wg klasyfikacji 
PKD 2007).

Patrz wyżej - opis głównych działań podjętych 
przez organizację, w tym "Podsumowanie roku 
2021". W niniejszym kontekście chodzi w 
szczególności o fakt finansowania pomocy o 
charakterze socjalnym, w szczególności pomocy 
realizowanej w ramach wyżej opisanych akcji 
pomocy: "Bilet do stacji Życie", "Dożywianie" 
oraz "Rzeka pomocy", a do pewnego stopnia 
również w ramach pozostałych form pomocy, w 
tym "Inwestycji społecznych".

88.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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32 931,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 910 205,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 890 812,33 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 19 392,97 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 857 880,83 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

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
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2.4. Z innych źródeł 19 392,97 zł

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

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 29 505,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 62 436,60 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: 473 575,64 zł 62 436,60 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

473 575,64 zł 62 436,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Finansowanie budowy szpitala-porodówki w Ruhango (Rwanda) 59 156,60 zł

2 Finansowanie leczenia i dożywiania dzieci/młodzieży (Kongo Demokratyczne, Republika Konga) 3 280,00 zł

1 Leczenie, dożywianie 3 280,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

515 402,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

342 477,91 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 417 236,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

113 141,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
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 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7 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

2 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 12



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

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Więcej informacji o działalności fundacji "Watoto - Dzieci Afryki" znajdą Państwo na stronie internetowej fundacji: 
www.DzieciAfryki.org - m.in.: statut i sprawozdania; rozliczenia i dokumentację fotograficzną dotyczące 
finansowanych przez fundację "inwestycji społecznych" (takich jak budowa szpitala); zasady akcji pomocy (w 
szczególności akcji "Bilet do stacji Życie", "Dożywianie", "Rzeka pomocy", "Watoto - edukacja"...); podsumowania 
dotyczące 1% PIT za poprzednie lata.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Członkowie Zarządu:
Jan Antoni Kaliszewski,

Magdalena Bronisława Słodzinka 
(Prezes)

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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