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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• 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 2020-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica WYŚCIGOWA Nr domu 56 I Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-012 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@fundacjavotum.org Strona www www.fundacjavotum.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-02-08

2007-02-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02045886400000 6. Numer KRS 0000272272

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

Rafał Mikołajczyk Prezes Zarządu TAK

Bartosz Kaczmarek Wiceprezes Zarządu TAK

Marta Ochocińska Czlonek 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

Andrzej Dadełło Przewodniczący Rady TAK

Andrzej Łebek Członek Rady TAK

Bartłomiej Krupa Członek Rady TAK

Agnieszka Ryznar Członek Rady TAK

"FUNDACJA VOTUM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu poprawę 
świadomości na temat zagrożenia życia na drogach.
- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, 
ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i 
prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym.
- Udzielanie wsparcia osobom, które na skutek m.in. zdarzeń drogowych, 
wypadków w pracy czy w rolnictwie znalazły się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji zdrowotnej, życiowej i materialnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

- Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia.
- Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób szczególnie zagrożonych utratą 
zdrowia lub życia.
- Organizowanie różnego rodzaju pomocy dzieciom z udziałem innych 
podmiotów.
- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub 
życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw.
- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 
modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących 
poprawie zdrowia lub ratowaniu życia, w szczególności dzieci.
- Wspieranie organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 
w szczególności poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu 
pozyskiwania środków finansowych na leczenie i rehabilitację. 
- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci 
i młodzieży.
- Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
- Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych  mających na celu 
zbiórkę środków finansowych na realizowanie celów fundacji.
- Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych, mających na celu 
propagowanie wiedzy na temat zagrożenia zdrowia i życia na drogach. 
- Inicjowanie i organizowanie prezentacji w grupach opiniotwórczych.
- Organizowanie i finansowanie przejazdów osób niepełnosprawnych do 
placówek medycznych w celu odbycia przez nie rehabilitacji.
- Współorganizowanie turniejów i innych imprez sportowych oraz zajęć i 
spotkań mających na celu rozwijanie wiedzy oraz propagowanie wartości, 
zwyczajów i działań podejmowanych dla zapewnienia rozwoju 
psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej 
człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia.
- Aktywne pozyskiwanie partnerów finansowych, wspierających statutowe 
działania fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

brak

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

225

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W obrębie głównych celów statutowych Fundacja VOTUM w roku 2019 realizowała następujące działania: 
a) w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych, mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożenia życia na drogach:
- Fundacja jest wraz z VOTUM S.A. jest twórcą projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych klas 1-4 pod nazwą 
Bezpieczna Droga do Szkoły. Opracowana we współpracy książeczka edukacyjna „Zabawy z zebrą” jest rozdawana dzieciom 
m.in. podczas prelekcji z zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszych, organizowanych w szkołach. 
b) w zakresie prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w 
tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym:
W roku 2019 wpieraliśmy inicjatywy o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym:
EDUKACJA, SPORT, ROZWÓJ OSOBISTY:
Z końcem roku 2018 utworzyliśmy w Fundacji nowy projekt „Pierwsze Kroki” którego celem jest fizyczna, społeczna i zawodowa 
aktywizacja poszkodowanych. W ramach Programu w 2019 roku przygotowaliśmy indywidualne plany działań ukierunkowane 
na zaspokojenie potrzeb w zakresie rehabilitacji we współpracy z najlepszymi klinikami rehabilitacyjnymi, likwidacji barier 
architektonicznych, przystosowania pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zapewnienia środków ortopedycznych czy 
zaopatrzenia protetycznego najwyższej jakości. Naszym celem jest spowodować aby po wypadku Podopieczni nie zamykali się 
w domu a nadal prowadzili aktywny tryb życia. 
WYRÓWNYWANIE SZANS:
Dzięki wprowadzanym projektom w Fundacji pomagamy przełamywać bariery społeczne, architektoniczne, komunikacyjne i 
mobilne. Osiągamy sukcesy na tym polu poprzez rehabilitację, dostęp do nowoczesnego sprzętu, rozwój osobisty i aktywność 
sportową.
Widzimy ogromny potencjał w osobach z niepełnosprawnościami. Razem z nami mogą znów odzyskać swoje życie.
c) w zakresie udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w tym osobom, 
które doznały szkód w wyniku zdarzeń drogowych, w rolnictwie czy pracy i  ich rodzinom, w szczególności dzieciom:
Fundacja przez cały 2019 rok udzielała pomocy potrzebującym w zakresie finansowania rehabilitacji, leczenia, niwelacji barier 
architektonicznych, niwelacji barier w komunikacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Oferujemy 
wieloaspektowe wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadkach. Pomagamy przejść przez cały proces rehabilitacji. 
Zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz indywidualny plan działania ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb w zakresie 
rehabilitacji. Każdego dnia staramy się wyrównywać ich szanse, polepszyć status życia poprzez udzielanie pomocy finansowej, 
rzeczowej i merytorycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby ich życie stało się łatwiejsze.

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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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 osób 
niepełnosprawnych

Fundacja przez cały 2019 rok udzielała pomocy 
potrzebującym w zakresie finansowania 
rehabilitacji, leczenia, niwelacji barier 
architektonicznych, niwelacji barier w 
komunikacji oraz zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Oferujemy 
wieloaspektowe wsparcie dla osób 
poszkodowanych w wypadkach. Pomagamy 
przejść przez cały proces rehabilitacji. 
Zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz 
indywidualny plan działania ukierunkowany na 
zaspokojenie potrzeb w zakresie rehabilitacji. 
Każdego dnia staramy się wyrównywać ich 
szanse, polepszyć status życia poprzez udzielanie 
pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej. 
Dokładamy wszelkich starań, aby ich życie stało 
się łatwiejsze.

88.10.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Fundacja  jest  wraz  z  VOTUM  S.A.  jest  twórcą  
projektu   edukacyjnego   dla   uczniów   szkół 
podstawowych  klas  1 do 4  pod  nazwą  
"Bezpieczna Droga  do  Szkoły".  Opracowana we 
współpracy Fundacji wraz z firmą VOTUM S.A. 
książeczka  edukacyjna „Zabawy z zebrą”  jest  
rozdawana  dzieciom  m. in.  podczas  prelekcji  z 
zasad  bezpieczeństwa  w  ruchu  pieszych,  
organizowanych  w  szkołach. Prelekcje w roku 
2019 prowadził Prezes Fundacji Rafał 
Mikołajczyk, który jest również osobą 
niepełnosprawną.

86.90.E 0,00 zł

3

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

Dzięki wprowadzanym projektom w Fundacji 
pomagamy przełamywać bariery społeczne, 
architektoniczne, komunikacyjne i mobilne. 
Osiągamy sukcesy na tym polu poprzez 
rehabilitację, dostęp do nowoczesnego sprzętu, 
rozwój osobisty i aktywność sportową.
Widzimy ogromny potencjał w osobach z 
niepełnosprawnościami. Razem z nami mogą 
znów odzyskać swoje życie. Z końcem roku 2018 
utworzyliśmy w Fundacji nowy projekt „Pierwsze 
Kroki” którego celem jest fizyczna, społeczna i 
zawodowa aktywizacja poszkodowanych. W 
ramach Programu w 2019 roku przygotowaliśmy 
indywidualne plany działań ukierunkowane na 
zaspokojenie potrzeb w zakresie rehabilitacji we 
współpracy z najlepszymi klinikami 
rehabilitacyjnymi, likwidacji barier 
architektonicznych, przystosowania pojazdu do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej, zapewnienia 
środków ortopedycznych czy zaopatrzenia 
protetycznego najwyższej jakości. Naszym celem 
jest spowodować aby po wypadku Podopieczni 
nie zamykali się w domu a nadal prowadzili 
aktywny tryb życia.

88.99.Z 0,00 zł
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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) 5 873 808,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 828 671,85 zł

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

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

1 85.59.B

Fundacja podejmuje liczne działania, aby sama pozyskiwać dodatkowe środki finansowe dla 
swoich podopiecznych, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach, szkolenia mają temat „Wsparcie Fundacji Votum dla klientów 
poszkodowanych w wypadkach”. Celem szkoleń jest uświadomienie i pokazanie jak osobie 
poszkodowanej, że powrót do sprawności i bezproblemowe funkcjonowanie w najbliższym 
otoczeniu wymaga dużej ilości środków finansowych. Dlatego pomagamy znaleźć źródła 
finansowania rehabilitacji, zakupu sprzętu czy likwidacji barier.

2 85.51.Z

Sport ma korzystny wpływ na kondycję osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko usprawnia 
ciało, poprawia jego stan i pozwala spojrzeć na siebie inaczej - jak na osobę, potrafiąca 
pokonywać przeszkody. Sport również mocno przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej 
osób, które uległy wypadkom i zmagają się z dysfunkcjami narządu ruchu. Dla niech taka 
aktywność jest obszarem który pozwala nie tylko na uzyskanie większej sprawności fizycznej 
potrzebnej w codziennym życiu, ale także daje możliwość rywalizacji z innymi, a uzyskiwane 
sukcesy pomagają uwierzyć we własne siły i zdolności Uprawianie sportu korzystnie wpływa 
na odporność i wytrzymałość organizmu, przez co przyspiesza efekty leczenia. Dlatego też 
zaczęliśmy działania, które poza wskazaniem możliwości uprawiania sportu i zalet tegoż, 
pomogą realnie pokazać ile sport może w życiu człowieka zdziałać i jak pozytywnie wpłynąć, 
zwłaszcza na osoby niepełnosprawne. Zaczęliśmy prowadzić działania w celu organizacji 
obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, głównie z urazami rdzenia oraz po 
amputacjach oraz wypraw górskich dla osób po amputacjach. Zauważyliśmy pozytywne skutki 
integrowania osób z niepełnosprawnościami. Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń i 
możliwość podzielenia się swoją historią z kimś kto za sobą podobne przeżycia daje im 
poczucie zrozumienia.

3 58.11.Z

Fundacja  w  ramach  działalności  gospodarczej  prowadzi szkolenia  dotyczące  pomocy  
osobom  poszkodowanym,  w  zakresie  tych  działań  drukowane  są  broszury  i  foldery  
informacyjne. .                                                                                                                                                
                              .                                                                                                                                            
     .
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2 139 496,48 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 20 910,37 zł

d) przychody finansowe 24 221,67 zł

e) pozostałe przychody 4,90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 947 294,63 zł

2.4. Z innych źródeł 2 787 017,68 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 1 912 768,02 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 921 107,08 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

1 Pomoc indywidualna osobom chorym i niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowo-materialnej

1 921 107,08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

369 658,29 zł

189 676,62 zł

367 049,35 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)

20 910,37 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 715 255,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3 022,06 zł

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: 5 131 309,22 zł 1 921 107,08 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

5 113 416,57 zł 1 921 107,08 zł

0,00 zł 0,00 zł

17 888,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,34 zł 0,00 zł

1 Pomoc Podopiecznym Fundacji VOTUM [cel szczegółowy -1% celowy] - [rehabilitacje, leki itp.] 1 902 663,17 zł

2 Pomoc dla wnioskodawców Fundacji VOTUM oraz Podopiecznych [1% ogólny] 18 443,91 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 19 933,36 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 3 022,06 zł

7 351,35 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

5 416 372,57 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)

4 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)

2,50 etatów

11 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)

17 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

0 osób

17 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 345 237,48 zł

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

331 541,26 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 

13 696,22 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)

6 133,33 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)  

864,15 zł

120 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)

30 osób

w 
tym:

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

30 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

120 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

105 147,08 zł

103 547,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 600,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 240 090,40 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 331 541,26 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

15 500,00 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)

w V pkt 1.3 i VI pkt 1b, 2b do umów cywilnoprawnych 
równierz zakwalifikowano stosunek powołania Prezesa 
Zarządu i Członków Zarządu, w VI pkt 7 podano wysokość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie)

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

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

4 950,00 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)

Z dniem 01-05-2020 został powołany nowy Zarząd Fundacji.
Od tego dnia Prezes Fundacji Votum została Marta Ochocińska a Członkiem Zarządu Marta Ochocińska.
Panowie Rafał Mikołajczyk oraz Bartosz Kaczmarek zostali odwołanie ze swoich stanowisk.

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

organizacji

Marta Ochocińska - Prezes Zarządu
Agnieszka Ryznar - Członek Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-06
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