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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• 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 2020-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. PRZYOKOPOWA Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-208 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@domsedziegoseniora.pl

Strona www www.domsedziegoseniora.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-01-13

2017-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36062866200000 6. Numer KRS 0000538611

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

Beata Suchecka-Rosińska Prezes Zarządu TAK

Irena Janina Kamińska Wiceprezes Zarządu TAK

Marzena Emilia Stoces Skarbnik TAK

Wacława Apolonia 
Mielewczyk

Członek Zarządu TAK

Ewa Waszkiewicz Członek Zarządu TAK

Małgorzata Anna 
Dziemianowicz

Członek Zarządu TAK

Maciej Rafał Kawałko Członek 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)

"FUNDACJA DOM SĘDZIEGO SENIORA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom w stanie 
spoczynku poprzez stworzenie warunków zamieszkania i opieki, 
zapewniających spokojne i godne życie ludziom o różnorodnym stopniu 
niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego oraz samotnym 
poprzez m.in. wybudowanie, wyposażenie i organizację działalności 
Domów Sędziego Seniora dla sędziów w stanie spoczynku i finansowanie 
tego przedsięwzięcia.
Dodatkowym celem Fundacji jest:
– pomoc sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej
– aktywizacja sędziów w stanie spoczynku, służąca integracji środowiska 
sędziowskiego i przekazywaniu wzorców etosu sędziowskiego. (§ 5 
Statutu).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Barnaszewska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Jadwiga Żywolewska-
Ławniczak

Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Iwaszuk Członek Rady Fundacji TAK

Dorota Marta Hildebrand-
Mrowiec

Członek Rady Fundacji TAK

Renata Olejniczak-Tyszka Członek Rady Fundacji TAK

Karolina Wanda Sosińska Członek Rady Fundacji TAK

Maria Rena Niespodziany Członek Rady Fundacji TAK
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania o charakterze 
niedochodowym, to jest:
a) organizację całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i 
pielęgnacyjnych sędziom w stanie spoczynku o różnorodnym stopniu 
niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, samotnym, 
mieszkającym w Domach Seniora przez krótki i dłuższy czas;
b) organizację dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
sędziom w stanie spoczynku o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i 
ze schorzeniami wieku podeszłego;
c) świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym mieszkającym w 
Domach Seniora;
d) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych sędziom w stanie spoczynku 
o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku 
podeszłego;
e) świadczenie usług wymienionych w punktach a.-d. dla innych osób 
starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności lub ze schorzeniami 
wieku podeszłego;
f) organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, 
odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania 
wiedzy;
g) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w 
drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
h) organizowanie działalności wspierającej powstanie i prowadzenie Domu 
Seniora;
i) zorganizowanie i prowadzenie na rzecz Domu Seniora gospodarstwa 
rolno-hodowlanego;
j) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i innymi, w kraju 
i za granicą, zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, w tym 
wspieranie działalności instytucji, których działalność jest zbieżna z 
działalnością Fundacji.
k) udzielanie wsparcia, w tym w formie bezzwrotnych zapomóg, których 
wysokość i tryb udzielania określi odrębny regulamin
l) organizowanie spotkań, uroczystości i wydarzeń opartych na 
zaangażowaniu sędziów w stanie spoczynku lub do nich adresowanych, 
służących budowaniu solidarności środowiska sędziowskiego i etosu służby 
sędziowskiej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2019 roku Fundacja kontynuowała  swoją działalność w ramach celów statutowych. Jednocześnie poszerzono zakres celów 
statutowych i wypracowano nowe formy ich realizacji. Dokonano zmiany Statutu Fundacji poprzez wpisanie dodatkowych celów 
jak pomoc sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz aktywizacja sędziów w stanie spoczynku, 
służąca integracji środowiska sędziowskiego i przekazywaniu wzorców etosu sędziowskiego. W Statucie wskazano także formy 
realizacji tych celów. W związku z tymi zmianami podjęto działania w kierunku powstania Funduszu Pomocy, opracowano 
projekt Regulaminu Funduszu, który przedstawiono do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
Poszerzono zasięg organizowanych przez Fundację Spotkań sędziowskich. W 2019 roku zorganizowano dwa takie Spotkania, już 
pod wspólną nazwą "Spotkania Po wokandzie". Odbyły się one w Połczynie Zdroju (maj 2019r.) i w Łasku (grudzień 2019r.), 
uczestniczyli w nich zarówno sędziowie w stanie spoczynku, jak i czynni zawodowo. Program Spotkań obejmował m. in. wykład 
zaproszonego gościa (prof. M. Wyrzykowski, SSA M. Żelazowski) oraz część artystyczną. w Spotkaniach uczestniczyło łącznie 75 
osób. Wobec bardzo pozytywnych ocen uczestników, podjęto działania w celu zorganizowania kolejnych "Spotkania Po 
wokandzie", mających się odbyć w już w następnym roku (marzec, w Białowieży).
Kontynuowano współpracę z Sanatorium "Marta" w Połczynie Zdroju w ramach zawartego przez Fundację Porozumienia o 
współdziałaniu,  nawiązano także współpracę z kolejnymi podmiotami (Willa Hopferówka, Klinika Columna Medica). 
Podjęto działania mające poszerzyć dostępność informacji  o działalności Fundacji. Utworzono stronę internetową  Fundacji 
(http://www.domsedziegoseniora.pl) oraz profil na portalu Facebook. Za pomocą tych kanałów przekazywano informację o 
działalności Fundacji i ważnych dla środowiska sędziowskiego wydarzeniach (m. in. informacje i relacje na temat 
organizowanych "Spotkań Po wokandzie"). Wydrukowano także ulotki, zawierające podstawowe informacje i dane o Fundacji. 
Były one udostępniane przy okazji różnego rodzaju spotkań w środowisku sędziowskim. 
Kontynuowano akcję informującą o posiadaniu przez Fundację statusu OPP. Informacje o działalności fundacji były 
przekazywane sędziom  i sędziom w stanie spoczynku przy okazji spotkań, zebrań i zgromadzeń. Przychód z wpłat 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych wyniósł 58 053,82 zł. Z tytułu darowizn pieniężnych (podstawowego źródła przychodu) 
uzyskano przychód w kwocie  71 245,52 zł.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja poniosła wydatki na niezbędną obsługę finansowo-księgową oraz informatyczną. 
Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała wynagrodzeń. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji angażowali się w 
działalność Fundacji nieodpłatnie.
Fundacja nie udzielała pożyczek.

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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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) 141 017,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58 053,82 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 w wieku 
emerytalnym

2. W roku 2019 Fundacja gromadziła środki na 
swoje cele i nie wydatkowała środków na cele 
statutowe. Fundacja ma bardzo ambitny plan, 
wybudowania domu spokojnej starości dla 
sędziów seniorów, czyli w stanie spoczynku. Jest 
to cel, wymagający dużych środków 
finansowych. Dlatego też, fundacja stara się 
gromadzić otrzymane środki finansowe. 
Niemniej jednak realizuje swoje inne cele 
statutowe, między innymi jest to integracja 
środowiska sędziowskiego, w szczególności 
integracja sędziów w stanie spoczynku. Dlatego 
też w 2019 roku zorganizowano, kontynuowane 
tzw "Spotkania po wokandzie". Poraz kolejny 
jedno odbyło się w Połczynie Zdroju oraz poraz 
pierwszy w Łasku. W każdym ze spotkań 
uczestniczyło kilkudziesięciu sędziów.

88.99.Z 0,00 zł
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 82 964,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 82 964,05 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 58 053,82 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58 053,82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 19 671,87 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

19 671,87 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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

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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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)

0 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)

0,00 etatów

2 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)

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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 19 671,87 zł

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

19 671,87 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 

0,00 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)

0,00 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)  

0,00 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 671,87 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19 671,87 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

0,00 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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)

Zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy nie tylko sędziów. Działalność Fundacji Dom Sędziego Seniora 
obejmuje m. in. prowadzenie Funduszu Pomocy, którego środki są przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy 
finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Dokonano zmiany w sprawozdaniu finansowym za 2019. Kwota przychodów pozostała bez zmian. Jednak z uwagi 
na to, że przychody były wykazane jako "pozostałe przychody operacyjne", a nie jako przychody z działalności 
statutowej, to nie można było wysłać sprawozdania merytorycznego. Ta zmiana znajdzie odzwierciedlenie w 
sprawozdaniu finansowym za 2020 rok - dokonamy odpowiedniej korekty zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
Podkreślam, kwota przychodu pozostała bez zmian. Księgowa obsługująca fundację nieprawidłowo wpisała 
przychody fundacji, w sprawozdaniu finansowym jako inne przychody operacyjne, zamiast przychody z działalności 
statutowej. Fundacja już rozwiązała umowę z księgową i będzie korzystała z innego biura rachunkowego.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Beata Suchecka-Rosińska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-10
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