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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 58 Nr lokalu 128A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-468 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 854 05 01

Nr faksu 22 266 81 53 E-mail info@drclown.pl Strona www www.drclown.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-02

2004-10-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01602780200000 6. Numer KRS 0000024181

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

Anna Borkowska Członek Zarządu TAK

Anna Czerniak Członek Zarządu TAK

Agata Bednarek Prezes 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

Aleksander Żagiel Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Andrzej Kuna Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Małgorzata Smoleń Członek Rady 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA "DR CLOWN"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, 
niepełnosprawnym i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie 
i przewlekle chorym poprzez następujące działania:
1) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio 
przygotowanych osób, ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie 
dzieci i inne osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w: 
szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach szpitalnych 
oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych,
2) zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i 
niedołężnych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej;
3) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i 
instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami 
chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi;
4) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym 
do nauczania i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i 
niedołężnymi: czyli szkołom specjalnym i szpitalnym;
5) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w sferze zadań 
publicznych nieodpłatnie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań 
publicznych, w tym:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
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polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019
Rok 2019 to rok szczególny w życiu Fundacji ponieważ obchodziliśmy 20-lecie istnienia naszej organizacji – pierwszej i jedynej w 
Polsce, która przez te wszystkie lata promowała i realizowała w praktyce terapię śmiechem. 20 lat temu zaczęliśmy od 
przygotowania  do pracy jednego ośmioosobowego zespołu Doktorów Clownów, którzy zapoczątkowali nieznaną, wyjątkową i 
bardzo- jak na owe czasy - innowacyjną formę pracy z dzieckiem chorym i z niepełnosprawnościami. Pierwsze, regularne wizyty 
rozpoczęły się  w Warszawie na oddziałach Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej. Następnie rozpoczęliśmy współpracę z 
Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. W przeciągu paru następnych miesięcy naszymi działaniami objęliśmy pozostałe 
dziecięce szpitale warszawskie. Rok później powstał pierwszy terenowy Odział Fundacji „Dr Clown” w Sosnowcu, następny w  
Krakowie,  Wrocławiu, Gdańsku…      Po dwudziestu latach działalności prowadzimy w całej Polsce ponad 20 prężnych 
oddziałów, w których działają zespoły Doktorów Clownów odwiedzających regularnie już nie tylko dzieci, ale i dorosłych w 
szpitalach, hospicjach, domach opieki, domach dziecka, placówkach specjalnych i innych. Staramy się być tam gdzie przebywają 
osoby chore, niepełnosprawne, wykluczone społecznie czy potrzebujące różnego rodzaju wsparcia. Działamy na różnych 
płaszczyznach - począwszy od prowadzenia „Terapii śmiechem”, poprzez różnego rodzaju akcje charytatywne, doposażanie 
szkół  i przedszkoli specjalnych, szpitalnych oddziałów dla dzieci i dla dorosłych - do doposażania świetlic, remontowania i 
zakładania kącików zabaw w szpitalach i placówkach specjalnych. Celem naszych działań statutowych jest organizowanie i 
prowadzenie różnego rodzaju zajęć  dla osób chorych i z niepełnosprawnościami, mających doprowadzić do wzbudzenia 
pozytywnych emocji, które wpływają i poprawiają ich kondycję psychiczną i fizyczną, a to  znacznie wspiera proces leczenia i 
rehabilitacji.  
„Terapia śmiechem” (geloterapia) - to terapia oparta na założeniu, że spontaniczny śmiech pomaga odreagować stres, 
konflikty, frustracje i wszelkiego rodzaju napięcia. To dzięki geloterapii wykształcamy umiejętności rozładowywania napięć 
emocjonalnych i stresu. Gdy się śmiejemy, wprawiamy w ruch mięśnie klatki piersiowej, w tym m.in. mięśnie żebrowe i 
brzucha. Praca tych mięśni powoduje, że z jamy brzusznej krew przetacza się w kierunku serca, w ten sposób wspomagając 
krwiobieg. Podczas śmiechu w ruch zostają wprawione wszystkie mięśnie twarzy. Jest to dla nich świetny masaż. Dzięki niemu 
nasza skóra staje się jędrniejsza. Dzięki śmiechowi lepiej funkcjonuje nasz system odpornościowy. Śmiech działa relaksująco na 
nasz organizm i redukuje stres. Śmiech redukuje także chrapanie, gdyż oddziałuje bardzo dobrze na mięśnie podniebienia i 
gardła. Warto podkreślić, że niewątpliwym atutem „Terapii śmiechem” jest to, iż jest to holistyczna metoda lecznicza, która 
wpływa na nasze ciało, umysł i emocje ponieważ m.in.
• poprawia stosunki interpersonalne
• zwiększa pewność siebie
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• pozytywnie kształtuje umysł
• pomaga w zwalczaniu stresu
• jest formą aktywnej i łatwej medytacji
• wzmacnia system immunologiczny
• jest świetnym ćwiczeniem aerobiku
• pomaga w walce z depresją, lękami i psychosomatycznymi dolegliwościami
• wpływa łagodząco na wysokie ciśnienie krwi i choroby serca
• stanowi wewnętrzny jogging naszego organizmu
Podczas śmiechu w organizmie zwiększa się wydzielanie endorfin, określanych jako hormony szczęścia. Łagodzą one takie 
dolegliwości jak bóle zębów, głowy czy mięśni, objawy wielu chorób m.in. wrzodów żołądka i dwunastnicy, a dodatkowo 
poprawiają samopoczucie.
Nasze działania są możliwe dzięki pracy ponad 520 wolontariuszy, którzy na terenie całej Polski prowadzą „Terapię śmiechem”. 
Odwiedzamy szpitale dla dzieci i dla dorosłych, placówki specjalne, medyczne i opiekuńczo-wychowawcze, hospicja oraz 
placówki dla seniorów. „Terapia śmiechem” ma zastosowanie nie tylko w placówkach i szapitach, ale też w świetlicach 
środowiskowych i socjoterapeutycznych. W Gdańsku Fundacja założyła i prowadzi świetlicę środowiskową po nazwą Klub 
TRAMPOLINA, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

ODDZIAŁ W POZNANIU:

• Martyna Koniecka otrzymała wyróżnienie w konkursie na Poznańskiego Wolontariusza Roku 2019 w listopadzie ubiegłego 
roku w kategorii młodzieżowej.
ODDZIAŁ W SIERADZU: 
• Julia Kowalewska została wybrana Sieradzkim Wolontariuszem roku 2019 
ODDZIAŁ W SUWAŁKACH:
• Justyna Poniatowska została laureatką Podlaskich Barw Wolontariatu.
• Iwona Dąbrowska-Wojtanis została nominowana do Plebiscytu "Osobowość Roku 2019" w kategorii "Działalność społeczna".
REGION LUBELSZCZYZNA:
• Aleksandra Piotrzkiewicz z Chełma otrzymała nominację na ,,Osobowość Roku 2019" w kategorii ,,Działalność Społeczna i 
Charytatywna" w plebiscycie organizowanym przez Kurier Lubelski.
• Aleksandra Borzęcka z Lublina otrzymała nominację na ,,Osobowość Roku 2019" w kategorii ,,Działalność Społeczna i 
Charytatywna" w plebiscycie organizowanym przez Kurier Lubelski

REGION OPOLSZCZYZNA:
•  Marta Szewerda Koszyk nominowana do nagrody "Złote Spinki 2019" w kategorii "Postawa Społeczna"
•  Agnieszka Bąkowska nominowana na Szeryfa Praw Dziecka UNICEF na wniosek dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych

REGION POMORZE:
• Marta Szczerbiak działająca w Starogardzie Gdańskim otrzymała tytuł  Osobowość w Wolontariacie w Starogardzie Gdańskim.
• Oddział otrzymał również  "Podziękowanie za zaangażowanie i bezinteresowną, pełną oddania pomoc w opiece nad 
pacjentami w pomorskich szpitalach"  od Marszałka Województwa Pomorskiego.

FUNDACYJNY ROK 2019 W DZIAŁANIACH
LICZBA WOLONTARIUSZY: 526
Nasi wolontariusze – „Doktorzy Clowni” to grupa 526 osób, którzy przebrani w kolorowe stroje niosą pomoc osobom chorym i z 
różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Stosują oni „Terapię śmiechem” uwzględniającą zarówno stan zdrowia jak i kondycję 
psychiczną tych osób. Kierują się chęcią niesienia pomocy ludziom chorym i potrzebującym, poświęcając swój wolny czas i wiele 
emocji, aby przekazać dobrą energię i uśmiech innym. Wolontariusze nasi są reprezentantami niemal wszystkich grup 
zawodowych oraz różnych typów szkół i uczelni wyższych. W swoich działaniach muszą łączyć wiedzę psychologiczną i 
pedagogiczną z umiejętnościami artystycznymi. W tym celu przechodzą cały szereg szkoleń, ciągle doskonaląc wiedzę 
teoretyczną i umiejętności praktyczne. Natomiast Fundacja dokłada wszelkich starań aby mogli sukcesywnie podnosić swoje 
wolontariackie kwalifikacje. Podczas szkoleń doskonalą formy i metody pracy w zakresie stosowania szerokiego spectrum form 
animacyjnych, arteterapii, elementów sztuki cyrkowej, iluzji czy gelotologii dopasowując je do beneficjentów z bardzo różnymi 
potrzebami.

LICZBA ODDZIAŁÓW: 21
Fundacja swoje działania realizuje poprzez zróżnicowaną strukturę organizacyjną tworząc odziały regionalne, które swoimi 
działaniami obejmują obszar zbliżony do obszaru danego województwa oraz oddziały miejskie, które działają na terenach 
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poszczególnych miast i ich okolic.
Oddziały regionalne to:
• Region Lubelszczyzna obejmujący głównymi działaniami miasta: Lublin, Krasnystaw, Chełm, Zamość, Międzyrzec Podlaski, 
Biała Podlaska, Świdnik, Lubartów, Hrubieszów
• Region Opolszczyzna obejmujący głównymi działaniami miasta: Opole, Prudnik,
• Region Pomorze obejmujący głównymi działaniami miasta: Gdańsk, Gdynia, Tczew, Starogard Gdański
• Region Podkarpacie obejmujący głównymi działaniami miasta: Rzeszów, Sanok, Ustrzyki Dolne, i Przemyśl 
• Region Śląsk obejmujący głównymi działaniami miasta : Katowice, Bytom, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Świętochłowice, 
Tychy, Zabrze, Bielsko-Biała
• w tym roku utworzony został Region Świętokrzyskie obejmujący głównymi działaniami miasta:
Kielce, Radom, Ostrów Świętokrzyski
Oddziały miejskie to:
 Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań,  Sosnowiec, Sieradz, Suwałki, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, 
Zielona Góra. 

LICZBA SZPITALI I PLACÓWEK, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY: 141
• W praktyce oznacza to, że w ciągu roku nasi wolontariusze prowadząc „Terapię śmiechem” dla dzieci i dorosłych odbyli w 
szpitalach  3 725 wizyt. 
• Placówki specjalne, opiekuńczo wychowawcze i świetlice socjoterapeutyczne odwiedziliśmy 286 razy. 
• Seniorów odwiedziliśmy 64 razy i zorganizowaliśmy dla nich 6 imprez. 
• Przeprowadziliśmy 409 różnego typu działań w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i leczniczych takich 
jak domy dziecka, hospicja, ŚDS-y, przedszkola i szkoły specjalne, DPS-y czy placówki dla seniorów.  
• Prowadzimy także własną placówkę w Gdańsku Klub TRAMPOLINA przeznaczoną dla dzieci i ich rodzin ze środowisk 
defaworyzowanych.

LICZBA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW: 68156
• w szpitalach „Terapię śmiechem” przeprowadziliśmy dla 55 367 dzieci i dorosłych
• w różnego typu placówkach odwiedziliśmy 7 486 beneficjentów
w tym  2 189 seniorów przebywających w DPS-ach i klubach seniora 
.
LICZBA SZKOLEŃ: 226 
W Oddziałach Fundacji regularnie prowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje wolontariuszy oraz szkolenia wstępne dla 
kandydatów chcących wstąpić w szeregi Fundacji. Przeprowadzono łącznie 226 szkoleń:
• dla wolontariuszy: 116
• dla kandydatów na wolontariuszy: 104
• szkolenia zewnętrzne, w których uczestniczyli nasi wolontariusze: 4
• z dotacji   PFRON: „Na kłopoty Dr Clown”- przez 6 dni 84 osoby – wolontariusze i kadra Fundacji pracujący z osobami z 
niepełnosprawnościami – intensywnie szkolili się, by jeszcze efektywniej wspierać podopiecznych. Szkolenia dotyczyły m.in. 
technik terapeutycznych, dynamiki budowania relacji, aktywizacji społecznej, technik pracy grupowej, oraz metod animacji, 
technik ruchu i iluzji mających na celu wspieranie terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
Największe, bo sześciodniowe szkolenie pod nazwą „Wsparcie z doktorem clownem” odbyło się we wrześniu. Jego celem było 
podniesienie wiedzy i kwalifikacji 80 wolontariuszy pracujących w różnych typach placówek specjalnych, szpitalach i zakładach 
rehabilitacji z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Odbyło się ono dzięki dofinansowaniu ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ INDYWIDUALNĄ: 6
Indywidualną pomoc świadczyliśmy 6 dzieciom dofinansowując ich leczenie, rehabilitację oraz zakup lekarstw. Nasi 
wolontariusze brali udział w organizowaniu różnego rodzaju indywidualnych akcjach pomocowych wspierających dzieci i ich 
rodziny. Ich głównym celem było zbieranie funduszy na kosztowne leczenie. 

LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 21
W ciągu roku zrealizowaliśmy w całej Polsce 21 projektów  finansowanych przez urzędy miast, urzędy wojewódzkie i inne 
organizacje oraz firmy. Obejmowały one pomocą różne sfery życia społecznego m.in. dotyczyły osób z niepełnosprawnościami i 
ich rodziny, osoby 50+, promowały ideę wolontariatu, zdrowego stylu życia, szkolenia, szeroko pojętą integrację, zajęcia z 
dziećmi podczas wakacji itp. 
Otrzymaliśmy 15 dotacji i subwencji między innymi z : UM Województwa Warmińsko Mazurskiego, UM Województwa 
Świętokrzyskiego, Zarządu Województwa Lubuskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miasta Sosnowiec, 
Miasta Opole, ROPS Zielona Góra, Gminy Olsztyn, , Miasta Gdańsk, Miasta Leszno, Miasta Bydgoszcz, Gminy Miasta Toruń, 
Miasta Katowice, oraz realizowaliśmy dwa projekty PFRON.

IMPREZY
Wolontariusze w całej Polsce organizowali lub uczestniczyli w imprezach okolicznościowych m.in. z okazji Dnia Matki, Dnia 
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Dziecka, Dnia Babci, Dnia Chorego, Mikołajek, Bożego Narodzenia, itp.
• W sumie uczestniczyliśmy w 77  imprezach w różnego typu placówkach specjalnych
• Na rzecz seniorów odbyło się 9 imprez
• W maju, przy współpracy miasta Opola i Teatru  Lalek, zorganizowaliśmy ogólnopolski Festiwal Uśmiechu 2019 pod nazwą 
„Kraina lalek, cyrku i zabawy”

KAMPANIE
Fundacja prowadzi także szeroko pojętą działalność edukacyjną polegającą na przygotowywaniu młodzieży do działalności 
prospołecznej, szerzeniu wiedzy o wolontariacie i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych nasi wolontariusze prowadzili zajęcia na temat roli wolontariatu i aktywnego uczestniczenia młodego 
człowieka w życiu społecznym najbliższego otoczenia. W Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej i Domach Pomocy 
Społecznej propagowaliśmy zdrowy styl życia pod nazwą „Uśmiech dla seniora”, a na Uniwersytetach III wieku odbywały się 
warsztaty „Terapii śmiechem”. Promując pozytywne aspekty śmiechu i jego wpływ na zdrowie przeprowadziliśmy mini wykłady i 
warsztaty dla słuchaczy uniwersytetów Trzeciego Wieku w 8 miastach.
Prowadziliśmy również akcje promocyjno-społeczno-edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim:
Wszystkiego dobrego dla chorego ( marzec) – ogólnopolska akcja pisania oraz przekazywania chorym w szpitalach kartek z 
dobrymi myślami i życzeniami, organizowana w Światowy Dzień Chorego
Pociąg do uśmiechu - ze spółkami Grupy PKP przeprowadziliśmy w kilkunastu miastach akcję, która była jednocześnie promocją 
misji Fundacji oraz kampanią społeczną, zachęcającą podróżujących do wzajemne życzliwości i uśmiechania się do siebie. 
Dzień piękności i radości dla mam -  ogólnopolska akcja, polegająca na tworzeniu w szpitalach „salonów” urody, zabawy i 
relaksu dla mam długotrwale hospitalizowanych dzieci przy okazji Dnia Matki.
Wesoły powrót do szkoły (wrzesień) – akcja mająca na celu wzmocnienie pozytywnej motywacji, z jaką dzieci wracają po 
wakacjach do szkół oraz zapobieżenie stresowi szkolnemu.  
Uśmiechnij się, podaj dalej (październik) – akcja prowadzona w przestrzeni publicznej kilkunastu miast. „Doktorzy clowni” 
składają napotkanym osobom życzenia z okazji Dnia Uśmiechu i rozdają uśmiechy oraz dobre myśli w postaci naklejek, kartek, 
zachęcając do przekazywania ich dalej. 
Uśmiech dla Seniora – towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniowi Seniora akcja organizowania sesji śmiechu, animacji i zabaw, oraz 
zajęć arteterapeutycznych i upominków dla Seniorów przebywających w szpitalach, różnego typu placówkach medycznych i 
opiekuńczych. Akcji towarzyszy rozdawanie przygotowanych przez Fundację broszur z informacjami i poradami na temat 
zdrowego stylu życia, diety, aktywności fizycznej i aktywności umysłowej. 

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM I FUNDACJAMI KORPORACYJNYMI
 W ciągu roku współpracowaliśmy z ponad 40 firmami. Większość z akcji CSR miała zasięg ogólnopolski.
• Z siecią supermarketów Tesco zrealizowaliśmy w całym kraju 3 programów promujących działania na rzecz społeczności 
lokalnych .
• Ze spółkami Grupy PKP (PKP Intercity, PKP S.A i PKP PLK) przeprowadziliśmy w 11 miastach akcję "Pociąg do uśmiechu", która 
była jednocześnie promocją misji Fundacji oraz kampanią społeczną, zachęcającą podróżujących do wzajemne życzliwości i 
uśmiechania się do siebie.
• Po raz siódmy odbyła się akcja „Książka za uśmiech” w ramach wieloletniej współpracy Fundacji „Dr Clown” z Fundacją 
Festina Lente i Wydawnictwem Kartalia. Książki wysłano do 12 miast,  trafiły do bibliotek szpitalnych na 23 dziecięcych 
oddziałach. 
• Dzięki  4 letniej współpracy z Firmą Alexander zorganizowaliśmy kolejny, rodzinno-przyjacielski turniej gier planszowych w 20 
szpitalach.
• Kontynuowaliśmy współpracę z MARS Polska, który finansuje zajęcia z dogoterapii na szpitalnych oddziałach w 15 szpitalach i 
w 3 placówkach specjalnych. W zajęciach z „doktorami clownami” i dogoterapeutami wzięło udział ponad 800 beneficjentów. 
Również dzięki temu partnerstwu, łącząc elementy „Terapii śmiechem” z dogo i felinoterapią organizowaliśmy w schroniskach 
zwierząt i zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Odbywały się w 6 miastach.
• Dzięki firmie Rossmann zaaranżowaliśmy i oddaliśmy do użytku poczekalnię dla pacjentów Poddziału Chemioterapii Jednego 
Dnia i kawiarenkę znajdującą się na Oddziale Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Łodzi .
• Dzięki firmie Frosta doposażyliśmy w zabawki izbę przyjęć i poczekalnie dla dzieci w poradniach znajdujące się w szpitalu w 
Bydgoszczy. 
• W 4 miastach kontynuowaliśmy projekt „Manufaktura poduszek „Doktora clowna””. Wolontariusze – seniorki oraz Panie 
osadzone w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów szyły kolorowe poduszki, które były przekazywane pacjentom. Za tą 
inicjatywę otrzymaliśmy w czerwcu 2018 roku nagrodę za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2017 roku S3KTOR.
• dzięki firmom LEGO odremontowaliśmy 6 kącików zabaw w szpitalach w Toruniu, Suwałkach i w Warszawie. 
Zorganizowaliśmy tez jedno szkolenie dla personelu szkoły szpitalnej w Warszawie pt. „Łączenie metod „Terapii śmiechem” i 
klocków LEGO w budowaniu relacji z dzieckiem w szpitalu”. 
• Firma BenchK przekazała nam drabinki gimnastyczne do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych, które trafiły do szpitali i 
placówek w  7 miastach.
• Dzięki wsparciu od Firmy HANDEN wyprodukowaliśmy i rozdaliśmy dzieciom 650 pacynek terapeutycznych –„ Filipów” na 
szpitalnych oddziałach w 13 miastach.
• Wydawnictwo TADAM przekazało nam książki na 3 szpitalne oddziały dziecięce.
• We wszystkich sklepach Okaïdi w Polsce prowadzona była sprzedaż „czerwonych nosków”, z której dochód wsparł działania 
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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

statutowe Fundacji. Dla pracowników sklepów przeprowadzono warsztaty z podstaw „Terapii śmiechem”
• Przeprowadzono 4 „Sesje śmiechu” dla pracowników firm TUnŻ „WARTA” S.A. i TUiR „WARTA” S.A.
• KiA Polska sfinansowała zakup zestawów drewnianych, kreatywnych  zabawek, które trafiły do 25 szpitali w Bielsku-Białej, 
Bydgoszczy, Hrubieszowie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krasnymstawie, Kupie, Łodzi, Malborku, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, 
Rafałówce, Rzeszowie, Sanoku, Suwałkach, Toruniu, Ustrzykach Dolnych, Wejherowie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu. 
• Nasi wolontariusze prowadzili animacje dla dzieci w czasie Dnia dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w czasie 
Dożynek Prezydenckich w Spale.

Promując ideę „Terapii śmiechem” i zachęcając do wsparciach dzieci i dorosłych w szpitalu po raz 10 zorganizowaliśmy Festiwal 
Uśmiechu 09.06.2018 w Warszawie i Opolu. Partnerami Fundacji byli: Manufaktura Cukierków, Firma Bobbini, Funtronic, 
Agencja PRL, Alexander, FlixBus, KIA Motors Polska, Medicover Lotie WEDEL, Coca-Cola HBC, OKAIDI, LEGO, Costa Coffee, 
Marwit.

• Wiele projektów mogliśmy zrealizować dzięki darowiznom rzeczowym (zabawki, kosmetyki, artykuły budowlane, produkty 
spożywcze, farby, koce, woda) otrzymywanym od takich firm i fundacji jak: Bielenda sp. z o.o., Ziaja sp. z o.o., Henkel Polska sp. z 
o.o., Janssen, OSM Krasnystaw, Coca Cola HBC, LOTIE Wedel Polska, Manufaktura Cukierków, Firma Alexander, FlixBus, Costa 
Coffee Polska, Mars Polska, Okaidi Polska, LEGO, KIA Motors, Toyota, PKP Intercity, PKP SA, PKP PLK, Urbitor, sp. z o.o., Kartalia, 
Global Cosmed S.A, Funtronic Magiczny Dywan, Medicover sp. z o.o., Fundacja Marvit, Kulczyk Foundation, Fundacja United 
Way Polska, Halbrów, Frosta, Speedmail, Agencje PZL, Studio PRL, Mochtoys, AMK Group, Dotmedia.

OBECNOŚĆ W MEDIACH

W ciągu roku informacje o naszych działaniach pojawiały się w mediach o zasięgu ogólnopolskim oraz w mediach lokalnych. 
Informacje o Fundacji ukazywały się w telewizji (reportaże, serwisy informacyjne, relacje na żywo oraz wizyty przedstawicieli 
Fundacji w studiu), radiu (reportaże z imprez fundacyjnych i z działań w szpitalach i placówkach) oraz w publikacjach prasowych 
i internetowych (wywiady, reportaże, fotoreportaże, teksty informacyjne i eksperckie) a także w postaci zdjęć w bazach agencji 
fotograficznych. Przeważającą część publikacji wygenerowaliśmy za pomocą wysyłek informacji do mediów (ogólnopolskich i 
lokalnych), prowadzonych przy okazji wybranych akcji Fundacji. 
Informacje o działaniach Fundacji pojawiły się w 2019 r. w takich mediach, jak na przykład:
TV: TVP 2 („Pytanie na śniadanie”), TVN24, TVP Info („”Teleexpress extra”), TVP3 Warszawa, TVP 3 Białystok, TVP3 Rzeszów, 
TVP3 Opole, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Kielce, TVP3 Gdańsk
Radio: Polskie Radio Studio Reportażu, Radio ZET Gold, Radio Eska, Radio Wawa, Antyradio, Radio Opole, Polskie Radio PIK, 
Radio Łódź, Radio Zielona Góra, Polskie Radio w Łodzi, Radio Kielce, Radio Kraków, Radio Gdańsk.
Internet: PAP Life, naszemiasto.pl, wyborcza.pl 
Agencje fotograficzne: AKPA, agencja Reporter
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

-

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

68156

141

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 „Dr Clown” prowadzi regularne wizyty 
wolontariuszy w szpitalach, placówkach 
specjalnych, hospicjach, domach dziecka, 
domach pomocy społecznej, opierające się na 
terapii śmiechem i zabawą podopiecznych w/w 
placówek. Ponadto swoją działalność poszerza o 
organizację imprez integracyjnych. Dodatkowym 
celem działalności jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym w zakupie protez kończyn 
dolnych i górnych. Korzystając z dotacji 
udzielanych przez jednostki administracji 
publicznej jak i rządowej realizuje projekty 
skierowane do osób niepełnosprawnych.

94.99.Z 3 968 000,00 zł

2

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

Pomoc społeczna Fundacji „Dr Clown” polega w 
przeważającym stopniu na finansowaniu i 
dofinansowywaniu protez, pokryciu kosztu 
zakupu lekarstw i rehabilitacji, prowadzenie 
zajęć dla podopiecznych w ramach świetlic 
prowadzonych przez Oddziały Fundacji. Ponadto 
prowadzona jest stała współpraca i pomoc 
rzeczowa na rzecz przedszkoli i świetlic 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych i w trudnej sytuacji życiowej. 
Regularnie organizowane są także spotkań z 
osobami ze świata artystycznego - np. gotowanie 
z gwiazdami, w których biorą udział nasi 
podopieczni.

94.99.Z 350 000,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Fundacja "Dr Clown" prowadziła w 2019 
roku działalność odpłatną pożytku 
publicznego poprzez prowadzenie spotkań 
okazjonalnych z doktorami clownami w 
przedszkolach niepublicznych, ośrodkach 
sportu i rekreacji, jak również dla osób 
prywatnych. Drugorzędnym celem tego 
rodzaju działań jest promocja działalności 
nieodpłatnej statutowej Fundacji, 
pozyskiwanie wolontariuszy jak również 
zwiększanie świadomości społecznej na 
temat znaczenia terapii śmiechem i zabawą 
w procesie leczenia i rehabilitacji dzieci 
przewlekle chorych.

94.99.Z 0,00 zł

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

3 promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja „Dr Clown” opiera swoją działalność na 
wolontariacie. W związku z powyższym prowadzi 
stałą, ogólnopolską rekrutację wolontariuszy, a 
co za tym idzie również organizację szkoleń 
promujących ideę wolontariatu, praw i 
obowiązków wolontariusza, doskonalenia 
warsztatu pracy. Raz w roku dzięki wsparciu 
PFRON prowadzone jest kilkudniowe szkolenie 
dla wolontariuszy doskonalące umiejętności 
terapeutów Dr Clownów. W ramach organizacji 
wolontariatu Fundacja dba o wizerunek 
wolontariuszy; zaopatrzenie w stroje, gadżety i 
czerwone noski. Promocja wolontariatu opiera 
się również na zamieszczaniu informacji na 
portalach społecznościach, stronie internetowej 
w radiu, telewizji i prasie.

94.99.Z 250 000,00 zł
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4 086 803,84 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 266 723,18 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 328 884,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 143 977,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 560,97 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 84 470,24 zł

d) przychody finansowe 1 790,41 zł

e) pozostałe przychody 96 084,84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 677 974,65 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych - Fundacja "Dr Clown" w roku 2019 współpracowała w 
ramach działalności gospodarczej z KIA Motors Poland świadcząc usługi reklamowe. W/w 
współpraca została zapoczątkowana w roku 2018 a jej zakończenie ustalone zostało na drugą 
połowę roku 2023. Fundacja promuje KIA Motors Poland poprzez reklamę na stronie 
internetowej, zamieszczanie logo KIA w materiałach promocyjnych tj. ulotki, książki 
edukacyjne, inne materiały, umieszczanie logo KIA na samochodach będących własnością 
Fundacji.

2 94.99.Z

Fundacja "Dr Clown" prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia animacji dla 
prywatnych odbiorców jak również firm, prowadzenie szkoleń oraz imprez promujących 
ochronę zdrowia jak również promocję i organizację wolontariatu na terenie całej Polski. Z 
uwagi na charytatywny charakter działalności Fundacji "Dr Clown" działalność gospodarcza 
jest jedynie poboczną działalnością organizacji, z której przychód stanowi znikomy udział w 
ogólnej sumie przychodów. Podobnie jak w przypadku działalności odpłatnej statutowej 
celem działalności gospodarczej jest również promocja szeroko rozumianej nieodpłatnej 
działalności statutowej Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

199 976,00 zł

66 747,18 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 297 382,56 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 389 283,19 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 2 192 960,72 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 568 702,21 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 655 834,75 zł 4 568 702,21 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

6 754 694,58 zł 3 806 405,30 zł

2 560,97 zł 0,00 zł

47 880,31 zł

1 775,33 zł

762 296,91 zł

86 626,65 zł 0,00 zł

1 Działalność statutowa Oddziałów Fundacji Pomoc Podopiecznym Fundacji 4 568 702,21 zł

1 Działalność statutowa Oddziałów Fundacji Pomoc Podopiecznym Fundacji 4 568 702,21 zł

762 296,91 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 727 226,99 zł 1 727 226,99 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 145 740,68 zł

426 420,93 zł

21 342,80 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)

84 470,24 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 36 589,33 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

20 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)

16,58 etatów

93 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 36 589,33 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

12 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 861 869,42 zł

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

1 839 774,42 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 

22 095,00 zł

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

3 944,75 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)  

5 175,45 zł

526 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)

31 osób

w 
tym:

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

31 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

526 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 173 405,02 zł

1 134 060,59 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 39 344,43 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 688 464,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 702,05 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 839 072,37 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

7 540,00 zł

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

0,00 zł

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

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 "Kompetencje Doktora 
Clowna"

Nabycie kompetencji przez 
wolontariuszy w zakresie pracy 
z dziećmi na oddziałach 
szpitalnych

Realizacja zadania zleconego dnia 
01.03.2019 r. na podstawie umowy 
nr RWB-W/1434/WRS/201/U-
W.Bież/2019 zawartej z Gminą 
Miastem Gdańsk

4 615,18 zł

2 "Festiwal Uśmiechu. Kraina 
lalek, cyrku i zabawy"

Organizacja ogólnopolskiej 
imprezy rodzinnej „Festiwalu 
Uśmiechu”

Realizacja zadania zleconego dnia 
19.03.2019 r. na podstawie umowy 
nr PRO.526.000005.2019 zawartej z 
Miastem Opole

30 000,00 zł

3 "Dr Clowni są wśród nas" Podniesienie wiedzy i 
umiejętności wśród 
wolontariuszy w Województwie  
Warmińsko–Mazurskim poprzez 
przeprowadzenie rekrutacji i 
objęcie wolontariuszy 
systemem szkoleń

Realizacja zadania zleconego dnia 
16.04.2019 r. na podstawie umowy 
nr DSPP-II 20/2019/W zawartej z 
Województwem Warmińsko-
Mazurskim

8 000,00 zł

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

8 955,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

X. Informacje uzupełniające

4 "Kolorowy wolontariat" Podniesienie wiedzy i 
umiejętności wśród 
wolontariuszy w Oddziale 
Regionalnym Świętokrzyskie 
poprzez przeprowadzenie cyklu 
szkoleń i rekrutację nowych 
wolontariuszy

Realizacja zadania zleconego dnia 
02.04.2019 r. na podstawie umowy 
nr 3/ESO/2019 zawartej z 
Województwem Śwętokrzyskim

4 000,00 zł

5 "Sportowy piknik z Fundacją 
Dr Clown"

Zorganizowanie pikniku dla 
mieszkańców Sosnowca, 
podczas którego 
przeprowadzono zawody o 
charakterze sportowym

Realizacja zadania zleconego dnia 
11.07.2019 r. na podstawie umowy 
nr WWO.3038.525.23.15.2019 
zawartej z Gminą Sosnowiec

3 000,00 zł

6 "Wigilia dla dzieci" Przeprowadzenie imprezy 
wigilijnej dla małych 
mieszkańców Bydgoszczy

Realizacja zadania zleconego dnia 
29.11.2019 r. na podstawie umowy 
nr WZWO.525.76.2019 zawartej z 
Miastem Bydgoszcz

5 000,00 zł

7 "Warsztaty Świąteczne Dr 
Clown"

Przeprowadzenie warsztatów 
świątecznych połączonych z 
rozdawaniem prezentów dla 
podopiecznych Oddziału w 
Zielonej Górze

Realizacja zadania zleconego dnia 
03.12.2019 r. na podstawie umowy 
nr DZ.II.615.19.2019 zawartej z 
Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego

8 332,00 zł

8 "Świąteczna kraina 
Uśmiechu"

Zorganizowanie wydarzenia dla 
rodzin z dziećmi z terenu Opola

Realizacja zadania zleconego dnia 
10.12.2019 r. na podstawie umowy 
nr CDO-ROP.525.40.2019 zawartej z 
Miastem Opole

3 800,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 "Wsparcie z doktorem 
clownem"

Stworzenie  systemu sieci 
wsparcia dla pracowników i 
wolontariuszy Fundacji 
pracujących z osobami z 
niepełnosprawnosciami  w 
Opolu, Poznaniu, Katowicach i 
Warszawie

Realizacja zadania zleconego dnia 
17.04.2019 r. na podstawie umowy 
nr ZZB/000516/BF/D zawartej z 
Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

86 720,00 zł

2 "Na kłopoty dr Clown" Przeprowadzenie 
sześciodniowego szkolenia 
wyjazdowego dla 84 
wolontariuszy z całego kraju

Realizacja zadania zleconego dnia 
17.04.2019 r. na podstawie umowy 
nr ZZB/000517/BF/D zawartej z 
Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

113 256,00 zł
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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)

-

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Prezes Zarządu - Agata Bednarek Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1
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