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I. Dane organizacji pozytku publicznego 

 

1. Nazwa 

organizacji 

 

KIABAKARI 

2. Adres 

siedziby 

i dane 

kontaktowe 

Kraj POLSKA 
Województwo 

MAŁOPOLSKIE 
Powiat M. KRAKÓW 

Gmina M. 

KRAKÓW 

Ulica MARII 

I BOLESŁAWA 

WYSŁOUCHÓW 

Nr domu 40 Nr lokalu 57 

Miejscowosc 

KRAKÓW 
Kod pocztowy 30-611 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 606-20-68-38 

Nr faksu 12-

294-28-70 

E-mail 

fundacja@kiabakari.or

g 

Strona www www.kiabakari.org 

3. Data rejestracji 

w Krajowym Rejestrze 

Sgdowym 

 

4. Data uzyskania 

statusu organizacji 

pozytku publicznego 

 

2013-12-10 

5. Numer 

REGON 12088051900000 
6. Numer 

KRS 
0000325046 

 
Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Bozena Koczur 
Prezes 

Zarządu 
TAK 

mailto:fundacja%40kiabakari.org
mailto:fundacja%40kiabakari.org
http://www.kiabakari.org/


7. Skład organu 

zarzgdzajgcego 

organizacji 

 

(Nalezy wpisać 

imiona, nazwiska oraz 

informacje o funkcji 

pełnionej przez 

poszczególnych 

członków organu 

zarządzajqcego) 

Dziubek Dorota 
Wicepreze

s Zarządu 
TAK 

Anna Maria 

Zychowska 

Wicepreze

s Zarządu 
TAK 

8. Skład organu 

kontroli lub nadzoru 

organizacji 

 

(Nalezy 

wpisać imiona, 

nazwiska oraz 

informacje o funkcji 

pełnionej przez 

poszczególnych 

członków organu 

kontroli lub nadzoru) 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Jan Gajda 

członek 

Rady 

Fundacji 

TAK 

Wojciech Kościelniak 

członek 

Rady 

Fundacji 

TAK 

Wiesław Kudłacik 

członek 

Rady 

Fundacji 

TAK 

 

Emil Furtak 

członek 

Rady 

Fundacji 

TAK 

Paweł Piotrowski 

członek 

Rady 

Fundacji 

TAK 

II. Charakterystyka działalności organizacji pozytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pozytku publicznego 

 

 

 

 

 

1.1. Opis głównych działan 

podj9tych przez 

organizacj9 

Fundacja przez cały rok prowadzi działania zmierzające do pomocy 

dzieciom w Tanzanii, przez szukanie opiekunów adopcji edukacyjnej 

oraz prowadzenie akcji informacyjnej na temat pomocy. 

Przez cały rok Fundacja poszukuje darczyńców (bezpośrednie wpłaty 

na konto Fundacji ) pomocnych w budowie i wykończeniu 

pomieszczen lekcyjnych drugiego skrzydła szkoły podstawowej. Do 

konca roku 2014 wykończono i oddano kolejne 2 sale lekcyjne dla 

czwartej i piątej klasy. 

Styczeń 2014 − Uroczyste rozpocz9cie roku szkolnego dla dzieci ze 

szkoły podstawowej oraz nowo wybudowanego przedszkola 

znajdujgcego si9 na terenie misji w Kiabakari. 

W ciągu roku 2014 Fundacja, podobnie jak w latach ubiegłych bierze 

udział w konkursach Polska Pomoc Rozwojowa Polskiego MSZ. Na 

 



konkurs zgłoszono 3 konkursy edukacyjny, medyczny oraz 

społecznosciowy (nowe miejsca pracy). Projekty, po bogatym 

w dotacje roku 2013, w 2014 nie otrzymują dofinansowania. 

Dlatego główne działania Fundacji w roku 2014 sg skierowane na 

pozyskiwanie srodków przeznaczonych na wykończenie szkoły 

(projekt edukacyjny). 

Wrzesień − październik − dwie wolontariuszki Fundacji Kiabakari 

wyjezdzają do Kiabakari w celu wzmocnienia potencjału nauczycieli 

w szkole i przedszkolu. Organizują z dziecmi zajęcia edukacyjne, 

muzyczne, plastyczne i ruchowe. 

W grudniu 2014r Fundacja organizuje akcję Mikołajową dla dzieci 

szkolnych z Kiabakari, w ramach której, zostają zakupione 

podr9czniki dla dzieci − 40 kpl. 

Adopcja edukacyjna : 

Od początku swojej działalnosci, Fundacja pomaga dzieciom 

z ubogich rodzin z miejscowosci Kiabakari w Tanzanii realizując 

program  Adopcji Edukacyjnej. 

Dzięki programowi , dzieci z ubogich rodzin mogą uczęszczać do 

przedszkola i szkoły podstawowej. W 2014r programem objęto juz 

kolejne 10 dzieci, w wieku 3 do 10 lat (łącznie w Polsce 62) .Dla 

wszystkich dzieci zostały wykonane karty adopcji edukacyjnej 

i przekazane opiekunom dzieci. 

W listopadzie 2014 dzieci z 4 klasy szkoły podstawowej w Kiabakari 

biorą udział w obowigzkowym egzaminie państwowym i wsród 1000 

dzieci z regionu lokują się w pierwszej trzydziestce najlepiej 

zdających uczniów, co świadczy tak o poziomie edukacji, jak i o 

zatrudnionej i wysyłanej z Fundacji kadrze nauczycielskiej. 

W grudniu, Fundacja bierze udział w uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego w Kiabakari. Działalność Fundacji w Polsce : 

Przez cały rok 2014 − Fundacja prowadzi działalność informacyjną i 

promocyjną. Organizuje spotkania z wolontariuszami oraz 

mieszkańcami Krakowa zainteresowanymi kulturą Tanzanii  i życiem 

mieszkanców Kiabakari. 

24 czerwca 2014 r, Fundacja przez cały dzien bierze udział w Święcie 

Organizacji Pozarzgdowych, organizowanym przez Miasto Kraków na 

krakowskim rynku. W czasie trwania swięta prowadzi 

zarejestrowaną zbiórkę do puszek. Zebrano kwotę 168 zł, którą po 

odjęciu kosztów rejestracji 82 zł, przeznaczono na cele promocyjne 

Fundacji w Krakowie. 

W grudniu Fundacja Kiabakari bierze udział w Plebiscycie do nagrody 

Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli", na 



najlepszą Organizację prowadzącą działalność Pożytku Publicznego. 

W dniu 19 grudnia 2014 Fundacja bierze udział w XVII Małopolskim 

Forum Organizacji Pozarządowych w Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha w Krakowie i decyzją sympatyków Fundacji 

zajmuje dobre 15 miejsce wsród 40 zgłoszonych do Plebiscytu 

organizacji. 

  najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wies, 

przysiółek) 

1.2. Zasięg terytorialny 

faktycznie prowadzonej 
 gmina  województwo 

przez organizację działalnosci 

pożytku 

publicznego 

 kilka gmin  kilka województw 

(Nalezy wskazać jedną lub 

więcej pozycji) 
 powiat  cały kraj 

  kilka powiatów  poza granicami kraju 

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

sprawozdawczym 

 

2.1. Liczba odbiorców 

działań organizacji 

 

(Nalezy 

oszacować liczbę odbiorców 

działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym, w podziale na 

osoby fizyczne i osoby prawne) 

 

Osoby fizyczne 

 

300 

 

Osoby prawne 

 

1 

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

organizacja działała 

 

(Np. zwierzęta, zabytki) 

 

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalnosci nieodpłatnej pozytku publicznego organizacji 

w okresie sprawozdawczym 

 

3.1. Organizacja prowadziła działalnosc nieodpłatng pozytku publicznego 

 

 

 

 

 

 



3.2. Należy wskazać nie więcej niz trzy najważniejsze, pod względem wielkości 

wydatkowanych srodków, sfery działalnosci 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 pózn. zm.), zaczynając od najwazniejszej wraz 

z odnoszącym się do nich przedmiotem działalnosci 

Sfera działalności 

pożytku 

publicznego 

Przedmiot działalności 

nauka, 

szkolnictwo 

wyzsze, edukacja, 

oswiata 

i wychowanie 

 

 

 

 

 

pomoc społeczna, 

w tym pomoc 

rodzinom 

i osobom 

w trudnej sytuacji 

zyciowej oraz 

poprawa 

warunków 

bytowych 

i zdrowotnych, 

wyrównywanie 

szans tych rodzin 

i osób 

mieszkanców 

Kiabakari 

w Tanzanii. 

Prowadzenie pomocowej działalności związanej z edukacją przedszkolną i 

wczesnoszkolną w tym działalnosś wpisująca się w adopcję edukacyjnę. 

Fundacja od początku swojego istnienia wspiera Centrum Edukacyjno - 

Formacyjne im. Jana Pawła II w Kiabakari. W ramach Centrum funkcjonuje, 

stale niewykończona z powodu braku funduszy szkoła podstawowa oraz 

przedszkole, wybudowane dzięki projektowi zrealizowanemu przez 

Fundację Kiabakari przy wsparciu polskiego MSZ w 2013 r. W przedszkolu 

uczą się 3 grupy dzieci, po ok.40 dzieci w grupie. 

W szkole podstawowej mamy do tej pory 5 klas. Fundacja bierze udział 

w pozyskiwaniu srodków na budowę i wykończenie szkoły (zbiórki 

bezpośrednio na konto Fundacji). W 2014r Fundacja wysłała dwie 

wolontariuszki do pracy z dziećmi w szkole i przedszkolu, które realizowały 

rządowy, tanzański plan nauki oraz prowadziły dodatkowe zajęcia z dziećmi: 

muzyczne, plastyczne i ruchowe. 

Ponadto Fundacja cały czas prowadzi program adopcji edukacyjnej. 

W 2014r  adopcją zostało obj9te kolejne 10 dzieci. Opiekun adopcyjny 

otrzymuje kartę dziecka ze zdjęciem i metryczką dziecka. 

Fundacja co roku bierze czynny udział w organizacji zakończenia roku 

szkolnego szkoły i przedszkola 

 

Zasadniczym elementem działalnosci Fundacji jest pomoc dla mieszkańców 

Kiabakari i dystryktu Butiama w Tanzanii. Przez pomoc w zapewnieniu 

dostępu do opieki zdrowotnej oraz edukacji. 

Pragniemy wyrównać szanse osób, które znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej. Fundacja wspiera działalność miejscowego ośrodka zdrowia 

znajdujgcego się na terenie misji w Kiabakari, pomagając corocznie w rozwoju 

i unowocześnianiu poszczególnych oddziałów. 

Wspiera również szkołę i przedszkole wchodzące w skład Centrum 

Edukacyjno − Formacyjnego im.Jana Pawła II w Kiabakari. 

Fundacja prowadzi program adopcji edukacyjnej, zapewniając dzieciom 

z ubogich rodzin mozliwość edukacji na poziomie przedszkola i szkoły 

podstawowej. 

Wysyła wolontariuszy medycznych i nauczycieli w celu podniesienia poziomu 

edukacji w szkole i świadczonych usług w ośrodku zdrowia. Każdorazowy 

wyjazd wolontariuszy  połączony jest ze szkoleniem personelu osrodka 

zdrowia jak i nauczycieli szkoły oraz przedszkola. 



4. Informacja dotyczgca przedmiotu działalnosci odpłatnej pozytku publicznego organizacji 

w okresie sprawozdawczym 

 

4.1. Organizacja prowadziła działalnosć odpłatną pozytku publicznego 

 

 

4.2. Należy wskazać nie więcej niz trzy najważniejsze, pod 

względem wielkości wydatkowanych srodków, 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 

Sfera działalności 

pożytku publicznego 

Przedmiot 

działalnośc

i 

 

5. Informacja dotyczgca działalnosci gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

 

5.1. Organizacja prowadziła działalnosc gospodarczg 

  

 

 

 

5.2. Nalezy podas informacjg na temat przedmiotu działalnosci 

gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalnosci 

w okresie sprawozdawczym, a takze kodu/ów PKD 

2007 odpowiadajqcego/ych tej działalnosci. Jesli organizacja 

prowadzi wigcej niz 3 rodzaje działalnosci gospodarczej wg 

klasyfikacji PKD, nalezy podas informacjg na temat trzech 

głównych rodzajów działalnosci (podanie maksymalnie 3 

kodów), zaczynajqc od głównego przedmiotu działalnosci 

Numer 

Kodu 

(PKD) 

Przedmiot i opis 

działalnosci 

 

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 

wynikówƒzysków i strat) 
92,328.21 zł 

a) Przychody z działalnśsci nieodpłatnej pozytku publicznego 92,319.06 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pozytku publicznego 0.00 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 9.15 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze zródeł publicznych ogółem 0.00 zł 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób 

prawnych) ogółem 
0.00 zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 

wynikówƒzysków i strat) 
61,140.86 zł 

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


2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 61,140.86 zł 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnosci pozytku publicznego 60,564.04 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnosci pozytku publicznego 0.00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej 0.00 zł 

d) koszty administracyjne 0.00 zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 576.82 zł 

3. Wynik finansowy na całosci działalnosci organizacji pozytku publicznego 

w okresie sprawozdawczym 
31,187.35 zł 

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 srodki pochodzgce z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególnosci okreslone w pkt II.1.1), oraz 

szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

 
 z podatku 

dochodowego od 

osób prawnych 

31,187.35 

zł 

  z podatku od 

nieruchomości 
0.00 zł 

 
 z podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

0.00 zł 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
 z podatku od 

towarów i usług 
0.00 zł 

 

(Nalezy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 

przyznanego zwolnienia) 

 z opłaty skarbowej 0.00 zł 

  z opłat sgdowych 0.00 zł 

  z innych zwolnien, 

jakich: 
0.00 zł 

  nie korzystała  

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 

przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 

działalnosci nieodpłatnej pozytku 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  pózn. zm.) 

 

 

 
  własnosc  

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na 

szczególnych zasadach 

 uzytkowanie 

wieczyste 
 



prawa własnosci lub prawa uzytkowania wieczystego 

nieruchomosci z zasobu 

Skarbu Panstwa lub jednostek samorzgdu terytorialnego,  lub 

zawarła na 

 najem  

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy 

uzytkowania, 
 uzytkowanie  

najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu 

do tych 
  

nieruchomości następujące prawo: uzyczenie  

(Nalezy wskazać jedną lub więcej pozycji)  dzierzawa  

  nie korzystała  

V. Personel organizacji pozytku 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 nalezy uwzglgdnis wszystkie osoby zatrudnione 

w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub czgss etatu) w okresie 

sprawozdawczym, nawet jesli obecnie nie sq juz zatrudnione w organizacji) 

 

 

0.0 

osób 

 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

(Aby okreslić przeciętne zatrudnienie nalezy zsumować wszystkie osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiqcach 

w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadajqcymi czgsci 

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 dokładnoscią do 1 miejsca po przecinku) 

 

 

 

0.0 

etató

w 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy 

cywilnoprawnej 

0.0 

osób 

 

2. Członkowie 

 

2.1. Organizacja posiada członków 

  

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na 

ostatni dzien roku sprawozdawczego 

3.00 osób fizycznych 

0.00 osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

  



3.1. Organizacja korzystała ze 

swiadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pozytku publicznego i o 

wolontariacie, wolontariuszami sq osoby 

wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracą na 

rzecz organizacji, niezaleznie od tego, czy są to 

osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, 

pracownicy, osoby swiadczące usługi na 

podstawie umowy cywilnoprawnej czy 

przedstawiciele władz organizacji) 

 

 

 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących 

swiadczenie na rzecz organizacji w okresie 

sprawozdawczym 

(Kazdy wolontariusz powinien bys liczony tylko 

raz, niezaleznie od liczby swiadczen 

wykonanych na rzecz organizacji w okresie 

sprawozdawczym i czasu pracy) 

 

 

6.00 osób 

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 swiadczącym 

usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 

0.00 zł 

3. Wysokosś najwyższego miesięcznego 

wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 

pracownikom organizacji, wliczając 

wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 

i inne świadczenia, oraz osobom swiadczącym 

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 

1 

Ministerstwo 

Spraw 

Zagranicznych 

RP− wydział 

finasowy 

3 

IX. Dodatkowe informacje 

(Mozna wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z 

opinią publiczną) 

 

 


