
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WOZIWODY Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-908 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 505981386

Nr faksu E-mail 
biuro@znajdzpomoc.pl

Strona www www.znajdzpomoc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14604072700000 6. Numer KRS 0000414091

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

Maja Surowicz Prezes Zarządu TAK

Marcin Jakubek Wiceprezes Zarządu TAK

Aleksandra Sopel Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Margol Przwodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Główczak Członek Rady Fundacji TAK

Dominika Pigla Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Domżała Członek Rady Fundacji TAK

Mariusz Walczak Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ZNAJDŹ POMOC"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie 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)

150

350

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2014 prowadzone były dalsze prace nad portalem wsparcia Fundacji, bazami dla Podopiecznych 
oraz samą wyszukiwarką pomocy.
Fundacja w dalszym ciągu wspierała informacyjnie i rzeczowo rodzinę Klimków z Mierzynka oraz 
nowych Podopiecznych – głównie osoby chore i niepełnosprawne.
Wszystkie działania prowadzone były przez Zarząd Fundacji wolontariacko.
Zarząd zauważył potrzebę prowadzenia stałych działań Fundacji, na co zdecydował się poszukać 
dofinansowania ze środków publicznych, z sektora biznesu, jak i od prywatnych darczyńców.
W roku 2014 prowadzone były dalsze prace nad Ogólnopolskim Portalem Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl”, 
bazami dla Podopiecznych oraz samą wyszukiwarką pomocy.
Zaplanowana została szata graficzna oraz zawartość portalu, przygotowane zostały pierwsze treści.
Zarząd zauważył potrzebę prowadzenia stałych działań Fundacji, na co zdecydował się poszukać 
dofinansowania ze środków publicznych, z sektora biznesu, jak i od prywatnych darczyńców.
Złożonych zostało kilkanaście wniosków o dofinansowanie do różnych instytucji publicznych (m.in. 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Narodowego Banku 
Polskiego, Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, Wojewody Mazowieckiego), wysłanych zostało 
ok. 350 listów do prywatnych darczyńców i biznesu, w tym fundacji korporacyjnych.
Darowizny przekazane zostały m. in. przez Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, Nadleśnictwo Bielsko, 
Nadleśnictwo Niepołomice, Nadleśnictwo Gdańsk i Nadleśnictwo Toruń.
W 2014 roku nie udało się pozyskać żadnego grantu na rozwój działań.
Poza rozbudowywaniem portalu oraz działaniami fundraisingowymi Fundacja w dalszym ciągu 
wspierała informacyjnie i rzeczowo rodzinę z okolic Torunia (wsparcie w dofinansowaniu do zakupu 
książek i artykułów papierniczych, dary rzeczowe w postaci żywności/ubrań/środków czystości), oraz 
nowych Podopiecznych – głównie osoby chore i niepełnosprawne.
Wszystkie działania prowadzone były przez Zarząd Fundacji wolontariacko.
Zarząd Fundacji wystąpił również o przyznanie Fundacji „Znajdź Pomoc” statusu organizacji pożytku 
publicznego oraz podjął decyzję o prowadzeniu stałych działań od początku 2015 roku.
Złożonych zostało kilkanaście wniosków o dofinansowanie do różnych instytucji publicznych (m.in. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Zarząd Województwa Mazowieckiego), wysłanych zostało ok. 350 
listów do prywatnych darczyńców i biznesu.
Zarząd Fundacji wystąpił również o przyznanie Fundacji „Znajdź Pomoc” statusu organizacji pożytku 
publicznego oraz podjął decyzję o prowadzeniu stałych działań od początku 2015 roku.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Fundacja od 2012 roku 
wspiera rodzinę Państwa K. 
z okolic Torunia.
Wsparcie przekazywane 
było przede wszystkim w 
postaci darów rzeczowych - 
książek, artykułów 
papierniczych, żywności, 
ubrań, środków czystości. 
Fundacja reprezentuje 
również tę rodzinę w innych 
organizacjach - udało się dla 
tej rodziny pozyskać m. in. 
bony do aptek na łączną 
kwotę 2000zł oraz otrzymać 
od firmy Bricomann dary 
rzeczowe w postaci 
artykułów budowlanych na 
remont domu, w którym 
mieszka ta rodzina. Prezes 
Fundacji, przynajmniej dwa 
razy w roku, odwiedza tę 
rodzinę, weryfikuje 
potrzeby i razem z innymi 
członkami Zarządu, Radą 
oraz wolontariuszami, 
przygotowuje strategię 
pomocy.
Fundacja otacza opieką 
również inne osoby chore i 
niepełnosprawne, które 
zgłaszają się do Fundacji, 
ale wsparcie to nie ma tak 
systematycznego 
charakteru, jak w 
przypadku rodziny K.
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ochrona i promocja zdrowia Portal „ZnajdźPomoc.pl” 
ma być przede wszystkim 
odpowiedzią na ogromny 
problem, jakim w Polsce 
jest brak dostępu do 
informacji albo też 
skomplikowany proces jej 
pozyskiwania.
Ma być miejscem, w którym 
bez problemu i przy 
wsparciu specjalistów w 
danym obszarze, każda 
osoba chora czy 
niepełnosprawna, znajdzie 
odpowiednią dla siebie 
pomoc.
Fundacja swoje działania 
rozpoczęła od 
przygotowania platformy, 
baz i treści dla osób 
chorujących onkologicznie 
oraz ich bliskich.
Ponadto, Fundacja od 2012 
roku prowadzi konsultacje 
psychoonkologiczne dla 
tych osób.
Od 2015 roku zadania te 
będą rozszerzane o kolejne 
grupy beneficjentów.

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

Celem Fundacji „Znajdź 
Pomoc” jest prowadzenie 
spraw Podopiecznych 
kompleksowo – od 
momentu ich pojawienia 
się aż do ich rozwiązania. 
Założenie jest takie, że do 
Fundacji może zgłosić się 
każda osoba znajdująca się 
w sytuacji kryzysowej 
(niezależnie od swojej 
choroby, 
niepełnosprawności, 
sytuacji materialnej), a 
pracownicy i wolontariusze 
Fundacji prowadzą tę osobę 
przez cały proces 
poszukiwania pomocy. 
Dotychczas do naszej 
Fundacji zgłaszały się 
głównie osoby chore i 
niepełnosprawne, jedna 
osoba doznająca przemocy 
domowej oraz dwie rodziny 
wielodzietne w trudnej 
sytuacji materialnej. 
Każdemu z Podopiecznych 
pomoc zapewniona została 
wszechstronna pomoc, 
adekwatnie do jego 
potrzeb.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,380.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,380.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,380.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

393.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

886.10 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

1,280.05 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,280.05 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

1,099.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

8.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

8.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 7



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

organizacji

Maja Surowicz - Prezes Zarządu 
Fundacji

Marcin Jakubek - Wiceprezes 
Zarządu Fundacji

Data wypełnienia sprawozdania

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