
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2021

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-21

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. LESZNO

Powiat M. LESZNO

Nr domu 5 Nr lokalu 10

Kod pocztowy 64-100 Poczta LESZNO Nr telefonu 655200233

Nr faksu 655200233 E-mail fundacja@dandy-walker.org.pl Strona www www.fundacja.dandy-walker.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2007-03-27

2009-10-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30054299600000 6. Numer KRS 0000277339

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

TAK

Sylwia Chwaliszewska TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Guz
Fundacji

TAK

Krystyna Paruszewska TAK

Katarzyna Adamczewska NIE
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9. Cele statutowe organizacji

Cele statutowe Fundacji to:

Walkera oraz wyrównywanie szans chorych;

Dandy - Walkera i ich rodzin;
- propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i 

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

statutowych (kod PKD 94-99-Z),

ramach realizacji celów statutowych (kod PKD 94-99-Z),

  zakresie realizacji celów statutowych (kod PKD 58-19-Z),

organizowanie odwiedzin w domu (kod PKD 88-10 -Z),

94-99-Z),

zakwaterowaniem dla podopiecznych poprzez cykliczne spotkania (Zjazdy) 
chorych i 
  ich rodziców (kod PKD 87-90-Z),

88-99-Z),
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gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

137

0

2021

z darowizn od osób fizycznych.
1%

kosztów leczenia i rehabilitacji.
2021

- wspólna z rodzicami podopiecznych kampania na rzecz przekazywania 1% podatku dochodowego;

  Dandy-Walkera;
- przygotowanie i przeprowadzenie X Zjazdu Edukacyjno - Integracyjnego dla podopiecznych i ich rodziców;
- przygotowanie i przeprowadzenie koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznych Fundacji;

rehabilitacji.
2021 101 995,72

3.2. 

PKD 2007
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1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

zgromadzonych na subkontach podopiecznych 

leków, leczenia oraz rehabilitacji na podstawie 

poniesionych kosztów.

sytuacji materialnej rodzin podopiecznych oraz 
ponoszenia kosztów leczenia i rehabilitacji taka 

leczenia i rehabilitacji podopiecznych.

94-99-Z
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

d) przychody finansowe

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

1 Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych

2 Dofinansowanie kosztów X Zjazdu Edukacyjno - Integracyjnego dla podopiecznych i rodziców.

1 Refundowanie zakupu leków, leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów
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publicznego w okresie sprawozdawczym

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

podatku dochodowego od osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

5 osób

0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w odniesieniu do tych 

najem

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

4 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

2 osób

w 
tym:

2 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

4 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:
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w pkt 1-11

sprawozdawczym

publicznych

000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób 

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

2022-06-21
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