
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego
za rok 2019

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica POPULARNA Nr domu 35 Nr lokalu 

Kod pocztowy 02-473 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 508373718

Nr faksu E-mail mkosecki@pomaranczowa-

ciuchcia.pl

Strona www www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego

2019-03-01

2019-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14605510800000 6. Numer KRS 0000414917

Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Wawer TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

Katarzyna Jaworska TAK

Druk: NIW-CRSO 1



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

publicznego

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1., na 

organizacja 

Celem Fundacji jest:

1
2
3. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
4
przepisami,
5

6
7
8. Upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o nowoczesnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i 
wychowawczych,
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
10
11
12

Fundacja 

1
2
przewlekle chorych
3. Organizowanie akcji charytatywnych, informacyjnych w placówkach edukacyjnych,
4
potrzebnych do realizacji swoich programów,
5
programy pedagogiczno-edukacyjne,
6
7
placówkach polskich lub zagranicznych,
8
9
10. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i  kulturalnych,
11. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
12. Fundowanie stypendiów,
13
14
placówek edukacyjnych

w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1

2
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3.2. 

sprawozdawczym

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

Lp.

Szacunkowe koszty poniesione 

z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych w ramach 

sfery

1

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Darowizna - Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to 

2002 

trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Dociera do tych, dla 

pomaga w trudnych chwilach. Ponad 380 wolontariuszy 

Stowarzyszenia to nie tylko pomocnicy osób starszych, 

ale przede wszystkim ich przyjaciele. Regularnie 

kwiaty przed chlebem

4.2. 

Lp.

Szacunkowe koszty 

poniesione z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

 w okresie sprawozdawczym
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ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

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

0 osób
1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób fizycznych

W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem
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0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0 osóbsprawozdawczym

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym

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

sprawozdawczym

Lp Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
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lub imiona i nazwiska osób 
Jacek Wawer 2020-10-12

Druk: NIW-CRSO 7


