
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ELEKTORALNA Nr domu 28 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-892 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 698767148

Nr faksu E-mail fundacja@wiewiorkajulia.pl Strona www http://wiewiorkajulia.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-02-06

2012-02-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14025297700000 6. Numer KRS 0000241384

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

DŻULIETTA KIWORKOWA PREZES ZARZĄDU TAK

EMMA KIWORKOWA-
PROKOPOWICZ

WICEPREZES 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

JOLANTA CYBURT CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

PAULINA WOJAS CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

FILIP BRZOZOWSKI CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

FUNDACJA WIEWIÓRKI JULII

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, 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

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja obejmowała opieką stomatologiczną wychowanków rodzinnych domów dziecka. Nasz projekt to głównie 
leczenie stomatologiczne zarówno zachowawczo jak i ortodontycznie, dzieci z ww. placówek oraz rodzin 
znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej. W ramach akcji dzieci instruowane były o zasadach 
zachowania prawidłowej higieny jamy ustnej. Lekarze wolontariusze dokonywali przeglądów uzębienia dzieci. Dzieci 
poddawane były zabiegom higienizacji i fluoryzacji. W razie potrzeby, lekarze sporządzali indywidualny plan leczenia. 
Leczenie obejmowało zabiegi stomatologii zachowawczej, endodoncji i zabiegi ortodontyczne. 
Nieustannie prowadzona była również akcja bezpłatnych szkoleń z zakresu profilaktyki stomatologicznej w ramach 
działającej już od 5 lat Akademii Wiewiórki Julii. Szkolenia odbywały się cyklicznie, w każdy czwartek na terenie 
Warszawy i okolic. Posiadamy również Filie, które prężnie edukują w takich miastach jak: Kraków, Rzeszów, Lublin, 
Białystok, Poznań, Gdańsk, Słupsk oraz Mazury. Każda placówka – szkoła, przedszkole - mogła zgłosić się do 
udziału w bezpłatnej akcji poprzez wypełnienie formularza na stronie fundacji www.wiewiorkajulia.pl, wysłanie 
zgłoszenia mailem lub telefonicznie. Warsztaty mają na celu promocję zdrowia. W ramach działalności Fili, 
wolontariusze Fundacji prowadzili bezpłatne warsztaty z zakresu prawidłowej profilaktyki stomatologicznej dla 
przedszkolaków z ww. miast. Wprowadziliśmy cykl pięciu tematów, w jednej placówce w roku szkolnym. Projekt ten 
spotkał się z wielkim uznaniem.   

W bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Fundacje w 2021 roku wzięło udział prawie 19 000  dzieci.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

19056

0
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

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

Odbiorcą świadczeń Fundacji byli wychowankowie 
rodzinnych domów dziecka tj: 1. Zespołu Małych Form 
Opieki i Wychowania „Chata”, Warszawa ul. Bohaterów 
50 Filia „Prałatowska”, Warszawa ul. Prałatowska 2 m. 52 
Filia „Chełmżyńska”, Warszawa ul. Chełmżyńska 27/35 
m. 34 Filia „Oszmiańska”, Warszawa ul. Oszmiańska 10 
m. 18 2. Dom Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny 
Falskiej, Warszawa Al. Zjednoczenia 34 3. Ośrodek 
Wspomagania Rodziny, 4. Zespół do obsługi Placówek 
Opiekuńczo Wychowawczych nr 1 ul. Św. Bonifacego 81, 
Warszawa 5. „Wspólny dom”, Warszawa Al. 
Niepodległości 132/136 m 46; 6. Placówka opiekuńczo – 
wychowawcza, Warszawa; ul. Gagarina 31 m 8; 7. 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza, Warszawa; 
„Wiśniowa”, ul. Wiśniowa 48/19; Warszawa, „Cichy kąt”, 
ul .Kontuszowa 18. Akcja była podzielona na kilka 
etapów: akcja przeglądu, w której lekarze wolontariusze 
dokonywali przeglądu uzębienia, akcja profilaktyki, w 
której dzieci poddane były zabiegom higienizacji i 
fluoryzacji uzębienia, akcja leczenia, w której dzieci były 
poddawane w zależności od planów leczenia zabiegom 
stomatologii zachowawczej, endodoncji, zabiegom 
ortodontycznym.

1 787,80 zł

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

Nieustannie prowadzona była akcja bezpłatnych 
warsztatów z zakresu profilaktyki stomatologicznej w 
ramach cyklu Akademii Wiewiórki Julii. Szkolenia 
odbywały się cyklicznie, w każdy czwartek na terenie 
Warszawy i okolic. Posiadamy również Filie, które 
prężnie edukują w takich miastach jak: Kraków, Rzeszów, 
Lublin, Białystok, Poznań, Pomorze oraz Warmię i 
Mazury. Każda placówka – szkoła, przedszkole - mogła 
zgłosić się do udziału w bezpłatnej akcji poprzez 
wypełnienie formularza na stronie fundacji 
www.wiewiorkajulia.pl lub wysłanie zgłoszenia mailem. 
W ramach działalności Fili, wolontariusze Fundacji 
prowadzili bezpłatne warsztaty z zakresu prawidłowej 
profilaktyki stomatologicznej dla przedszkolaków z ww. 
miast.

7 000,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 59 017,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 52 009,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 7 008,05 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 43 222,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 787,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 787,80 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

11 136,29 zł

0,00 zł

81,45 zł

190 544,51 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.19.Z

Działalność gospodarcza była prowadzona w zakresie zgodnym z zapisem w statucie i KRS. W 2021 
roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja sprzedawała książkę autorstwa 
założycielki dr Emmy Kiworkowej oraz Anny Sakowicz pt.: "Wiewiórka Julia i magiczny orzeszek". 
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na cele statutowe Fundacji. Kwota przychodu ze 
sprzedaży książki wyniosła 40 zł. Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu ogółem wyniósł mniej niż 1 %.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 201 762,25 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -142 744,40 zł
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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.

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)

1 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. 0,5 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)

1,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

1 Szkolenia 7 000,00 zł

2 Leczenie i przeglądy stomatologiczne 1 787,80 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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

10 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 116 866,03 zł

a) z tytułu umów o pracę 96 762,90 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 103,13 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

1 623,13 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 420,00 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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-11 6



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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dżulietta Kiworkowa Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-11
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