
INFORMACJE OGÓLNE

Data sporządzenia:2016-07-03

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 
ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru.

Druk: MPiPS



Data zatwierdzenia:2016-07-03

Marta Majewska-Vaassen Marta Majewska-Vaassen

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
sporządzony na dzień: 2015-12-31

roku poprzedniego

0.00

roku bieżącego

0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 60,054.13 132,448.14

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

0.00Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 56,804.90

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

60,054.13 132,448.14

0.00 0.00

1,115.76 0.00

0.000.00

0.00 0.00

0.001,115.76

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

41,430.88 57,938.37

73,509.7716,507.49

0.00 0.00

0.000.00

1,000.001,000.00

58,938.37 132,448.14Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy

II

I

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2016-07-03

Marta Majewska-Vaassen

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Marta Majewska-Vaassen

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

0.000.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

0.00

132,448.14

FUNDACJA WINDOW OF LIFE
58-260 BIELAWA
POCZTOWA 4 2
0000383550

1. Środki pieniężne* 56,804.90 132,448.14

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 60,054.13 132,448.14

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3,249.23 0.00

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:2016-07-03
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie 
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w 
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości           nominalnej, 
ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji)             nabytych i 
zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

6) informacje o strukturze kosztów

Druk: MPiPS



7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:2016-07-03

Data zatwierdzenia:2016-07-03

Marta Majewska-Vaassen Marta Majewska-Vaassen

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

roku poprzedniego

45,308.51

roku bieżącego

141,470.44

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 45,308.51 141,470.44

141,470.4445,308.51Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2016-07-03

Marta Majewska-Vaassen

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Marta Majewska-Vaassen

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

0.000.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

FUNDACJA WINDOW OF LIFE
58-260 BIELAWA
POCZTOWA 4 2
0000383550

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:2016-07-03

B.

0.00 0.00

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

28,466.96

28,466.96

28,466.96

68,221.13

68,221.13

68,221.13

0.000.00

28,466.96 68,221.13Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 260.46

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 334.06 0.00

E. Wynik finansowy netto ogółem 16,507.49 73,509.77

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 16,507.49 73,509.77

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina BIELAWA

Powiat DZIERŻONIOWSKI

Ulica POCZTOWA Nr domu 4 Nr lokalu 2

Miejscowość BIELAWA Kod pocztowy 58-260 Poczta BIELAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail marta@window-of-
life.org

Strona www www.window-of-life.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-02-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02150018900000 6. Numer KRS 0000383550

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

Marta Majewska-Vaassen Prezes Zarządu Fundacji TAK

Monika Żaba Sekretarz Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Matejko Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Agnieszka Nykiel Członkini Rady Fundacji TAK

Adriana Wróblewska Członkini Rady Fundacji TAK

FUNDACJA WINDOW OF LIFE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i 
rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej oraz społecznie użytecznej, w 
tym podejmowanie działań mających na celu zapewnienie godziwych 
warunków życia dla ludzi, w szczególności dzieci oraz ich dostępu do 
edukacji, udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, to jest 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536, ze zm.)

Fundacja Window of Life realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim 
poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe domu małego dziecka w 
Masindi, w Ugandzie (Afryka Wschodnia), a także poprzez wspieranie 
edukacji dzieci z rejonu, które głównie ze względów ekonomicznych nie 
mają dostępu do szkolnictwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Głównym działaniem statutowym Fundacji Window of Life w Polsce jest 
wspieranie organizacji pozarządowej Window of Life Babies Home w 
Ugandzie. Obie organizacje powstały równocześnie w 2011 r. a ich 
wspólnym celem było stworzenie domu dla porzuconych i osieroconych 
niemowląt z okręgu Masindi w Ugandzie. 

Dom dziecka istnieje od września 2011 r., a działania Fundacji Window of 
Life w Polsce pozwalają na zabezpieczenie finansowania prowadzonej w 
domu dziecka działalności. Poprzez charytatywne zaangażowanie dwóch 
członkiń Zarządu Fundacji Marty Majewskiej oraz Moniki Żaby, udzielane 
jest również systematyczne wsparcie merytoryczne i administracyjne dla 
organizacji Window of Life w Ugandzie. 

Fundacja Window of Life w Polsce działa w partnerstwie z Window of Life 
Babies Home w Ugandzie (Dom Dziecka) oraz dwiema organizacjami 
sponsorującymi: organizacją Window of Life w Australii oraz 
stowarzyszeniem Window of Life w Niemczech.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Głównym działaniem statutowym Fundacji Window of Life w Polsce jest wspieranie organizacji 
pozarządowej Window of Life Babies Home w Ugandzie. Obie organizacje powstały równocześnie w 
2011 r. a ich wspólnym celem było stworzenie domu dla porzuconych i osieroconych niemowląt z 
okręgu Masindi w Ugandzie. 

Dom dziecka istnieje od września 2011 r., a działania Fundacji Window of Life w Polsce pozwalają na 
zabezpieczenie finansowania prowadzonej w domu dziecka działalności. Poprzez charytatywne 
zaangażowanie dwóch członkiń Zarządu Fundacji Marty Majewskiej oraz Moniki Żaba, udzielane jest 
również systematyczne wsparcie merytoryczne i administracyjne dla organizacji Window of Life w 
Ugandzie. 

Fundacja Window of Life w Polsce działa w partnerstwie z Window of Life Babies Home w Ugandzie 
(Dom Dziecka) oraz dwiema organizacjami sponsorującymi: organizacją Window of Life w Australii oraz 
stowarzyszeniem Window of Life w Niemczech. 

Struktura Domu Dziecka w Masindi (Window of Life Babies Home) 

Domem Dziecka w Masindi zarządza współzałożycielka ugandyjskiej organizacji Maria Ndibwagana. 
Pełni ona funkcję dyrektora i jest głównym łącznikiem z polską organizacją. W 2015 roku organizacja w 
Ugandzie zatrudniała ponadto: 
- dwie opiekunki na pełnym etacie (mieszkające w domu dziecka), 
- dwie osoby sprzątające, 
- ochroniarza. 
Wszystkie osoby zatrudnione w Domu Dziecka to osoby lokalne, pochodzące z Ugandy.

Druk: MPiPS 2



Podopieczni Domu Dziecka

Historie naszych podopiecznych są różne; są to najczęściej osierocone lub porzucone dzieci. Coraz 
częściej jednak Window of Life podejmuje się również opieki nad dziećmi, które są zaniedbywane lub 
okaleczane przez ich opiekunów. Ponadto Window of Life oferuje również wsparcie dla dzieci, które 
wychowują się w więzieniu bez perspektywy na godny rozwój, czy też wymagają specjalistycznej opieki 
medycznej, której ich opiekunowie nie są w stanie im zapewnić. 

W grudniu 2015 roku w Domu dziecka mieszkało osiemnaścioro dzieci. Dodatkowo dom dziecka 
wspiera dwoje dzieci z sąsiedztwa, których rodziny nie były w stanie zapewnić tym dzieciom niezbędnej 
pomocy medycznej. 

W maju 2015 r. Window of Life uratowało życie 8-letniej dziewczynce. Po dwóch miesiącach 
codziennych wizyt w szpitalu, opieki pracowników Fundacji,ale przede wszystkim własnej ogromnej 
woli życia, dziewczynka odzyskała zdrowie oraz szczęśliwe dzieciństwo. Obecnie mieszka Domu Dziecka, 
wróciła do szkoły i jest częścią rodziny Window of Life. 

Między majem a lipcem 2105 r. Window of Life podjęło się walki o zdrowie i życie 14-letniej 
dziewczynki, która sparaliżowana po wypadku w 2014 r. opadała z sił. Po interwencji medycznej 
Window of Life i dwóch udanych operacjach dziecko odzyskuje siły i uczy się chodzić. Jej marzeniem jest 
powrót do szkoły, co przy obecnie poprawiającym się stanie zdrowia, wydaje się możliwe w drugiej 
połowie 2016 r. 

W lipcu 2015 r. Dom Dziecka przejął opiekę nad bardzo chorym,osieroconym noworodkiem. Mimo 
usilnych prób przywrócenia go do zdrowia niemowlę zmarło w sierpniu w naszym domu. 

We wrześniu 2105 r. w Domu Dziecka pojawił się kolejny chłopiec, który całe swoje dotychczasowe 
życie (dwa i pół roku) spędził ze swoją matką w więzieniu. W warunkach zupełnie nieprzeznaczonych 
dla dzieci, chłopiec nie miał wystarczającej opieki, ani szans na normalne dzieciństwo. Obecnie, pod 
opieką Fundacji, chłopiec cieszy się dobrym zdrowiem oraz szybko się rozwija. W styczniu 2016 r. 
rozpocznie edukację w lokalnej szkole.

Najmłodsza podopieczna Fundacji jako dwumiesięczne niemowlę została porzucona przez matkę na 
ulicach Masindi w październiku 2015 r. i natychmiast trafiła ona do Domu Dziecka, który stał się jej 
domem na najbliższe lata. 

W tym samym miesiącu, Window of Life przejęło również opiekę nad kolejną bardzo chorą i zaniedbaną 
przez rodziców 13-letnią dziewczynką. Swoją wytrwałością i chęcią życia udowodniła, że niemożliwe 
jest możliwym. Z pomocą Fundacji i pracowników Domu Dziecka dziewczynka odzyskała pełnię sił i 
zamieszkała w domu po wyjściu ze szpitala. Mimo dobrego stanu fizycznego, dziewczynka jest bardzo 
opóźniona w rozwoju, nie potrafi mówić, chodzić do toalety, współżyć z innymi dziećmi. Window of Life 
szuka pomocy wśród lokalnych ośrodków wyspecjalizowanych w zaburzeniach rozwojowych dzieci, ale 
dotychczas bez skutku. 

Największym wyzwaniem roku 2015 okazały się interwencje medyczne. Prawie każde z dzieci, które 
trafiły do Domu Dziecka wymagało bardzo specjalistycznej opieki medycznej. Niedożywienie, 
uszkodzenie systemu nerwowego, sepsa, zakażenie kości, niedorozwój psychiczny, a do tego bardziej 
znane zachorowania podopiecznych na malarię, czy zwykłe, choć bardzo częste i uciążliwe przeziębienia 
stanowiły w 2015 r. stanowią przekrój tego, z czym wiąże się prowadzenie domu dla dzieci w Ugandzie.  

Proces reintegracji z rodzinami biologicznymi jest wymogiem rządu w Ugandzie. Z każdym rokiem domy 
dziecka, takie jak Window of Life, inwestują więcej środków w starania łączenia rodzin z dziećmi 
pozostającymi pod ich opieką. Proces reintegracji jest monitorowany przez Dyrektorkę naszego Domu 
Dziecka a także przez odpowiednie władze lokalne, z którymi nasza organizacja współpracuje na co 
dzień. W 2015 r. aż siedmioro podopiecznych Fundacji odwiedzało swoich krewnych, aby dać im szansę 
poznania dzieci. 
W żadnym z tych przypadków nie podjęto jednak decyzji o integracji dzieci. Warunki ku temu tj. chęć 
podjęcia opieki nad dzieckiem, odpowiednia sytuacja materialna, lub gwarancja bezpieczeństwa w 
potencjalnej rodzinie nie zostały spełnione.  

Edukacja w Window of Life
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Oprócz codziennej opieki nad dziećmi w naszym domu kładziemy nacisk na odpowiednią edukację 
naszych podopiecznych. W 2015 r. w Window of Life:
- jeden stypendysta ukończył edukację na poziomie szkoły średniej; 
- jedna stypendystka ukończyła edukację w kolegium nauczycielskim;
- pięcioro podopiecznych Domu Dziecka uczęszczało do szkoły podstawowej (w tym czworo z 
internatem), oraz
- pięcioro młodszych dzieci do lokalnego przedszkola w Masindi. 

Program wolontariatu Window of Life Babies Home

Wolontariusze są bardzo ważnym wsparciem dla funkcjonowania naszego Domu Dziecka. 
W 2015 r. gościliśmy jedenaścioro wolontariuszy (8 z Niemiec i i 3 z Polski). Średnia długość 
wolontariatu to dwa miesiące. 

Pobyt wolontariuszy w Domu Dziecka spełnia następujące cele:
- wsparcie opiekunek w życiu codziennym Domu Dziecka i w opiece nad dziećmi;
- wsparcie rozwoju dzieci poprzez naukę, zabawę oraz wymianę doświadczeń
międzykulturowych;
- wsparcie idei pomocy rozwojowej poprzez poszerzenie horyzontów wolontariuszy i zwrócenie ich 
uwagi na możliwości wsparcia mieszkańców krajów rozwijających się;
- rozwój sieci multiplikatorów w krajach, z których pochodzą wolontariusze.

Osobą odpowiedzialną za program wolontariatu, który jest również skierowany do osób mieszkających 
w Polsce, jest Prezes Fundacji. 

Fundacja Window of Life otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego

W 2015 r. Fundacja Window of Life, jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), po raz pierwszy 
otrzymała wsparcie finansowe poprzez przekazanie 1% podatków. 
Wysokość przekazanych w ten sposób środków to 20135,60 zł. Wsparcie wpłynęło z 85 Urzędów 
Skarbowych. Średnia wpłat wyniosła 188 zł. Największymi dawcami 1% były następujące powiaty: 
Krosno (4206 zł.) Bytom (1703 zł.) Pruszków (1177 zł.), Dzierżoniów (1127 zł.) oraz Warszawa Praga 
(1111 zł.). Ze względu na fakt, że oprócz wkładu pracy charytatywnej Prezesa Fundacji, na akcję 
promocyjną nie zostały wydane żadne środki finansowe, wynik 1% w 2015 r. uznajemy za ogromny 
sukces. 

Promocja działań Window of Life wśród mieszkańców Polski

We wrześniu 2014 r. dwóch mieszkańców Świdnicy przyleciało do Ugandy, aby zrozumieć ideę pomocy 
Fundacji Window of Life oraz poznać działania Domu Dziecka w Masindi. Rezultatem 10-dniowego 
pobytu w Ugandzie stał się reportaż "Window of Life Uganda", który został udostępniony na kanale You 
Tube w grudniu 2014 r. Reportaż o Fundacji wzbudził duże zainteresowanie mediów w Polsce, czego 
efekty były już widoczne na początku roku 2015. 
Fundacja została zaproszona do wielu stacji radiowych i telewizyjnych, m.in. gościła w:
- Programie Pierwszym Polskiego Radia w audycji Romana Czejarka, 
- Programie Trzecim Polskiego Radia w audycji Michała Olszańskiego „Godzina Prawdy”, 
- Programie Drugim Telewizji Polskiej w programie „Pytanie na Śniadanie”. 
Wiele innych stacji radiowych i gazet lokalnych opublikowało historię Window of Life i dzięki temu 
przyczyniło się do rozpowszechnienia idei naszej działalności. 

Prezes Fundacji odwiedziła jedno przedszkole, trzy szkoły podstawowe i trzy szkoły średnie zdając 
relację z tego, jak działania pomocowe Fundacji przyczyniają się do poprawy warunków życia dzieci w 
Ugandzie. 

Pod koniec 2015 r. Kapituła Dzieci i Młodzieży Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie uhonorowała 
Prezes Fundacji Orderem Wielkiego Serca za działania na rzecz dzieci w Ugandzie.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

29

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Zapewnienie godziwych 
warunków życia dla 
ludzi, w szczególności 
dzieci

Fundacja wspiera 
finansowo i 
merytorycznie założony 
w 2011 r. Dom Małego 
Dziecka w Masindi, w 
Ugandzie. Fundacja w 
Polsce zabezpieczyła 
najem domu, w którym 
prowadzony jest dom 
dziecka. Ponadto, dzięki 
działaniom Fundacji w 
roku 2014 
sfinansowane zostało 
80% działalności domu 
dziecka (w tym 68% 
dzięki bezpośrednim 
dotacjom, a 12% dzięki 
wpłatom 
wolontariuszy). Dzięki 
temu wsparciu dom i 
bezpieczeństwo w 
Window of Life znalazło 
18-ścioro dzieci. 
Ponadto dwoje dzieci 
objęte zostało pomocą 
medyczną mimo iż na 
co dzień mieszkają one 
ze swoimi rodzicami. 
Dom Dziecka w Masindi 
wspiera również lokalny 
rynek pracy poprzez 
zatrudnianie 
pracowników. W 2015 
r.w domu dziecka 
pracowało 6 osób (5 
etatów), w tym 5 
kobiet.

87.90.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja Window of 
Life kładzie duży nacisk 
na zapewnienie 
podopiecznym dostępu 
do szkolnictwa. W 2015
 r. dzięki działaniom 
Fundacji 12-ścioro 
dzieci  i młodzieży 
uzyskało dostęp do 
edukacji. Pięcioro dzieci 
korzystało w 2015 r. z 
edukacji przedszkolnej, 
pięcioro dzieci 
uczęszczało do szkoły 
podstawowej. Dwie 
pozostałe młode osoby 
kształciły się w szkole 
średniej i kolegium 

85.60.Z
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nauczycielskim i 
ukończyły swą edukację 
na tym etapie z 
sukcesem. Ważnym 
elementem jest 
również edukacja 
najmłodszych w domu. 
Dzięki temu, że 
Fundacja zatrudnia 
jedną opiekunkę 
posiadającą kwalifikacje 
nauczyciela edukacji 
przedszkolnej, również 
najmłodsze dzieci 
rozwijają się pod opieką 
wykwalifikowanej 
osoby. 
Pięcioro dzieci 
uczęszcza do szkoły 
podstawowej z 
internatem. W 
Ugandzie szkoły takie 
wykazują wyższy 
poziom edukacji a także 
przygotowują dzieci do 
samodzielnego życia. 
Dzieci uczą się 
dyscypliny: pomagają w 
przygotowaniu 
posiłków, praniu, 
utrzymaniu porządku w 
pokojach, uczą się 
dbania o siebie i 
bliskich. Podczas 
różnorodncyh spotkań 
utrwalają tradycje 
ugandyjskie, uczą się 
tańca, gry na 
instrumentach i 
współtworzą muzykę 
lokalną. W szkole z 
internatem nie brakuje 
również podstaw 
rolnictwa, mechaniki, 
krawiectwa lub innych 
przydatnych w życiu 
młodego Ugandyjczyka 
umiejętności.

ochrona i promocja 
zdrowia

Zapewnienie godziwych 
warunków życia, 
wysokich standardów 
higieny i opieki 
medycznej dla 
podopiecznych oraz 
pracowników Fundacji 
są kluczowymi 
aspektami działania 
Window of Life. Rok 
2015 był wyjątkowo 
trudnym okresem dla 
Window of Life. 
Interwencje medyczne 

86.90.E
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pochłonęły nie tylko 
dużą część wydatków 
Fundacji, ale w dużym 
stopniu również czasu 
pracowników i 
wolontariuszy domu 
dziecka w Masindi. 
Prawie każde z dzieci, 
które trafiły do Domu 
Dziecka wymagało 
bardzo specjalistycznej 
opieki medycznej. 
Niedożywienie, 
uszkodzenie systemu 
nerwowego, sepsa, 
zakażenie kości, 
niedorozwój 
psychiczny, a do tego 
bardziej znane 
zachorowania 
podopiecznych na 
malarię, czy zwykłe, 
choć bardzo częste i 
uciążliwe przeziębienia 
stanowiły w 2015 r.  
przekrój tego, z czym 
wiąże się prowadzenie 
domu dla dzieci w 
Ugandzie. Spośród 
czworga dzieci 
cierpiących na 
śmiertelne choroby lub 
zakażenia udało się w 
2015 r. uratować troje. 
Jedno niemowlę zmarło 
w pierwszym miesiącu 
pobytu w naszym 
domu. 
Dzięki działaniom 
prewencyjnym, 
edukacji 
prozdrowotnej, 
utrzymywaniu wysokich 
standardów higieny, 
dokształcaniu 
pracowników w 
zakresie pierwszej 
pomocy i wczesnego 
rozpoznawania 
symptomów udało się 
uchronić 
podopiecznych Fundacji 
przed chorobami (lub 
tragicznymi skutkami 
niewłaściwego 
leczenia), które nękają 
ich rówieśników w 
Ugandzie. Najczęstsze 
to: malaria, zakażenia 
bakteryjne i wirusowe, 
odra, biegunki itp.
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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 wyników/zysków i strat) 141,730.90 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 141,470.44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 260.46 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20,135.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 121,334.84 zł

0.00 zł

103,311.90 zł

18,022.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 260.46 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 20,135.60 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 68,221.13 zł 20,135.60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Polska Fundacja dofinansowuje działania domu dziecka Window of Life w Masindi, w Ugandzie. W 
roku 2015 aż 68% wszystkich wydatków domu dziecka pokrytych zostało ze środków uzyskanych 
od darczyńców Window of Life w Polsce. Dotacje na rzecz domu dziecka objęły w całości środki 
przekazane Fundacji w formie 1% podatku, czyli 20135, 60 zł. Środki te zostały zużytkowane przez 
domu dziecka w Ugandzie na pokrycie kosztów z którymi wiąże się prowadzenie placówki. Można 
przyjąć, że struktura wydatkowania tych środków odpowiadała strukturze kosztów domu dziecka i 
że z kwoty 20135,60 zł przeznaczono:
- 26%, czyli ok. 5235 zł. na wynagrodzenia pracowników domu dziecka, 
- 21%, czyli ok. 4228 zł. na edukację dzieci, 
- 17%, czyli ok. 3423 zł. na wyżywienie dzieci i opiekunów, 
- 7%, czyli ok. 1410 zł. na opiekę zdrowotną, 
- 5%, czyli ok. 1100 zł. na artykuły higieniczne, 
- 24%, czyli ok. 4932 zł na prowadzenie domu, w tym opłaty za wodę, prąd, internet, ubrania dla 
dzieci, wyposażenie i naprawy domu, drobne konstrukcje, itp.

20,135.60 zł
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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 73,249.31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

68,221.13 zł 20,135.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

13,966.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.1. 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

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. 0,5 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 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 osób

4.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

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

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

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

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
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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

0.00 zł

Druk: MPiPS 13



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

12. 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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Majewska-Vaassen / 
03.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-07-03

Druk: MPiPS 15


	2015 Window of Life Informacje Ogólne 1.pdf
	2015 Window of Life Bilans
	2015 Window of Life Informacje uzupełniające do bilansu 1
	2015 Window of Life RZiS
	2015 Window of Life Spr Merytoryczne

