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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. LUDWIKA 
RYDYGIERA

Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-793 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228976697

Nr faksu E-mail sekretariat@fundacjabirn.pl Strona www www.fundacjabirn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-07-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14173444800000 6. Numer KRS 0000323199

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

Joanna Prockiw 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

Magdalena Iwona Tyrlik
Wiktor Witkowski
Ewa Wszoła

Rada Fundacji - 
Członkowie

TAK

"FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1) działalność edukacyjna i badawcza w zakresie nauk medycznych i 
chemicznych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych, nauk matematyczno 
- przyrodniczych, nauk humanistycznych i prawno - ekonomicznych, nauk 
telekomunikacyjnych, teletechnicznych i informatycznych;
2) wspieranie rozwoju i promocji nauki polskiej w powyższym zakresie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:
1) prowadzenie i finansowanie badań naukowych;
2) prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych w formie 
m.in.szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów czy kampanii;
3) organizowanie i finansowanie sympozjów, targów i konferencji 
naukowych;
4) prowadzenie i/lub finansowanie działalności wydawniczej, informacyjno 
- edukacyjnej i szkoleniowej w formie m.in. wydawania książek, broszur, 
ulotek i podobnych publikacji, organizowanie spotkań informacyjnych, 
przygotowywanie lub finansowanie spotów informacyjnych;
5) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu w tym 
medycznego, technicznego oraz pomocy naukowych niezbędnych do 
prowadzenia badań naukowych lub podnoszenia kwalifikacji;
6) przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych osobom 
prowadzącym badania naukowe lub podnoszącym kwalifikacje;
7) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej przy prowadzeniu działalności naukowo - badawczej oraz w 
zakresie inicjowania i wspierania badań naukowych;
8) organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce i za granicą osobom 
fizycznym w celu prowadzenia przez nich działalności naukowej, 
badawczej lub podnoszenia kwalifikacji;
9) wspieranie działań dotyczących ochrony i promocji zdrowia m.in. 
poprzez finansowanie i/lub organizowanie programów lub kampanii 
dotyczących ochrony i promocji zdrowia;
10) współpraca w wyżej opisanym zakresie z mediami, władzami 
państwowymi i lokalnymi organizacjami społecznymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki fundraisingowej. Celem aktywności było pozyskanie środków na zakup drukarki 3D, 
która była niezbędna do kontynuacji projektów naukowych. Dzięki akcji zebrano kwotę 144 787 PLN złotych. Umożliwiło to 
zakup drukarki i kontynuację prac. Czas trwania kampanii czerwiec - lipiec 2018.

Przeprowadzenie badań pilotażowych nad ekspresją genów w cukrzycy, u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1. Czas 
trwania projektu maj – listopad 2018 r. Celem badań to znalezienie skuteczniejszej metody szybkiej diagnozy cukrzycy typu 1.  
Wyniki badania zostały zaprezentowane i nagrodzone na konferencji American Transplant Congress w Seattle nagroda „order 
of distinction” dla dwóch prac naukowców Fundacji. Projekt dofinansowany przez darczyńcę- firmę Eppendorf.

Organizacja bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla pacjentów „Jak sprawnie przygotować się do przeszczepu nerki” – Czas 
realizacji warsztatów maj 2018 r. Program kierowany do pacjentów w fazie schyłkowej niewydolności nerek, przygotowujących 
się do przeszczepu nerki. Projekt finansowany ze środków własnych Fundacji.

Organizacja bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla lekarzy „ Leczenie immunosupresyjne w świetle nowych wyzwań 
współczesnej transplantacji ” – maj 2018 r. Program kierowany do lekarzy zajmujących się pacjentami przed i po zabiegu 
transplantacji narządów. Projekt finansowany przez firmę Novartis.

Od 2018 roku Fundacja posiada status Jednostki Naukowej wpisanej do systemu POLon MNiSW.

W 2018 roku Fundacja zorganizowała i sfinansowała wyjazdy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe.
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Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze brali udział w następujących konferencjach i szkoleniach:
- konferencja szkoleniowa:"8th EPITA Symposium& 37th AIDPIT Workshop on" - Innsbruck - Igls, Austria:
- szkolenie:"STATISTICA kurs podstawowy - StatSoft Polska" - Warszawa;
- konferencja szkoleniowa: "Termis Workshop 2018" - Warszawa;
- konferencja szkoleniowa: "Biodruk Conference" - Tallin, Estonia;
- konferencja szkoleniowa: "IPITA-JDRF/Helmsley-HSCI Key Opinion Leaders Meeting on Stem Cell Derived Beta Cels" - Boston, 
USA;
- szkolenie - Leiden University - Leiden, Holandia;
- konferencja szkoleniowa: "Congress Materialise Biodruk" - Leuven - Bruksela, Belgia;
- "ATC American Transplant Congress" - Seattle, USA;
- konferencja szkoleniowa: "TTS 27th International Congress of the Transpantation Society" - Madryt, Hiszpania;
- szkolenie w Amerykańskim Centrum Tkankowania i Komórek - Las Vegas, USA;
- konferencja szkoleniowa: "Donau Symposium - 13th Congress of the Central European Diabetes Association" - Kraków;
- kurs  z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji - firma ALMARKO - Warszawa
- szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych - 
Wydział Biologii UW - Warszawa;
- szkolenie: "ESOT szkolenie izolacja wysp trzustkowych St. Rafaele Hospital" - Mediolan, Włochy;
- konferencja szkoleniowa: "ESOT – Basic Science in Transplantation Meeting 2018" - Rotterdam, Holandia;
- szkolenie: dezynfekcja i sterylizacja - NOVA Centrum Edukacyjne - Warszawa;
- Asian Transplantation Week - Busan, Korea;

W 2018 roku Fundacja nabyła następujące środki trwałe: myjkę ultradźwiękową, kołyskę laboratoryjną, autoklaw parowy, 
komorę laminarną, mixmate, zestaw do poziomej elektroforezy agarozowej, wagę precyzyjną laboratoryjną, thermomixer, 
homogenizator ultradźwiękowy, homogenizator Beadbug, wagę explorer, sprzęt laboratoryjny do mieszania odczynników, szafę 
bezpieczeństwa, napęd pompy perystaltycznej, zmywak laboratoryjny, mikropłytkowy czytnik, zestaw do przechowywania prób 
w ciekłym azocie, komorę laminarną bio II, cellink Biox-drukarka 3D, program do analizy statystycznej.

Media o nas:
Informacja o projekcie na stronach internetowych:
- 28.01.2018 ateline.pl https://apteline.pl/cukrzyca/artykuly/bioniczna-trzustka-nadzieja-dla-cukrzykow/
- 01.02.2018 everethnews.pl https://everethnews.pl/newsy/bioniczna-trzustka-ratunek-dla-chorych-na-cukrzyce/
- 22.02.2018 Szugarfrik.pl ( portal i magazyn) https://www.szugarfrik.pl/2018/02/22/sztuczna-trzustka-drukarki/
- 23.02.2018 Biotechnologie.pl https://biotechnologia.pl/biotechnologia/polscy-naukowcy-w-toku-pracy-nad-bioniczna-
trzustka-wywiad-z-dr-hab-med-michalem-wszola,17762
- 18.06.2018 rynekzdrowia.pl http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Polscy-naukowcy-pracuja-nad-stworzeniem-
bionicznej-trzustki,185007,11.html
- 19.06.2018 mechanik.media.pl http://www.mechanik.media.pl/artykuly/polacy-pracuja-nad-bioniczna-trzustka-drukowana-
na-specjalnej-drukarce-3d.html
- 19.06.2018 Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29936%2Cpolscy-naukowcy-pracuja-nad-
stworzeniem-bionicznej-trzustki.html
- 21.06.2018 mojacukrzyca.pl http://mojacukrzyca.pl/bioniczna-trzustka-moze-powstac-wspieramy-projekt-
pomoznamruszyczrobota/
- 29.06.2018 forbes.pl (portal i magazyn) https://www.forbes.pl/technologie/bioniczna-trzustka-z-drukarki-3d-pomoze-chorym-
na-cukrzyce/3xpntvz
- 05.07.2018 mp.pl https://www.mp.pl/cukrzyca/aktualnosci/167639,bioniczna-trzustka-nadzieja-dla-pacjentow-z-cukrzyca-
typu-1
- 06.07.2018 ceo.com.pl https://ceo.com.pl/w-ciagu-kilku-lat-w-polsce-moze-powstac-bioniczna-trzustka-to-przelom-w-
leczeniu-cukrzycy-typu-pierwszego-15308
- 06.07.2018 lifestyle.newseria.pl https://lifestyle.newseria.pl/newsy/zdrowie/w-ciagu-kilku-lat-w,p1093836322
- 07.07.2018 codziennypoznan.pl https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2018-07-07/w-ciagu-kilku-lat-w-polsce-moze-
powstac-bioniczna-trzustka
- 10.07.2018 poradnikzdrowie.pl https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/bioniczna-trzustka-z-drukarki-3d-w-polsce-
aa-7fEn-4LEf-1Qf1.html
- 11.07.2018 medinwestycje.pl http://www.medinwestycje.pl/w-ciagu-kilku-lat-w-polsce-moze-powstac-bioniczna-trzustka
- 11.09.2018 gazetalekarska.pl https://gazetalekarska.pl/?p=43510
- 15.10.2018 Puls Medycyny ( portal i magazyn) https://pulsmedycyny.pl/bioniczna-trzustka-nadzieja-dla-chorych-na-
cukrzyce-942624?fbclid=IwAR093HgXI2xXlFiyDiqFG6VZSM_UBMJQCB1S_MOJvmZy2iGSfIynCNqDfDs
- 30.10.2018 Rzeczpospolita (dziennik i portal ) https://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/310309926-Michal-Wszola-Tworzymy-
bioniczna-trzustke.html&cid=44?fbclid=IwAR0X9D_zGEWkgHEYyk5A_jh8IgVgjgrT21_HD8My75y_X6FTU5w9tAuzpBI
Informacja o projekcie w radio i telewizji:
- 28.01.2018 Dzień Dobry TVN https://dziendobry.tvn.pl/a/bioniczna-trzustka-nadzieja-dla-cukrzykow
- Program Sonda 2 w TVP https://vod.tvp.pl/video/sonda-2,odc-75-druk,35889183
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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

150000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- 26.10.2018 Polskie Radio Jedynka https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2207452,Polska-transplantologia-przezywa-
kryzys
- 04.08.2018 Radio Tok FM https://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-wydrukowac-trzustke/65460

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

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 ochrona i promocja zdrowia

Fundacja prowadzi prace nad biodrukowaniem 
3D bionicznej trzustki – jest Liderem Konsorcjum 
Bionic, gdzie współpracuje z Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii 
Doświadczalnej PAN im. Nenckiego, Politechniką 
Warszawską oraz Szpitalem Klinicznym 
Dzieciątka Jezus i spółką MediSpace.  Zespół 
naukowy dąży do stworzenia bionicznej trzustki 
– narządu, który umożliwi osobom z cukrzycą 
normalne funkcjonowanie, a także zastąpi 
konieczność przewlekłej insulinoterapii. Projekt 
finansowany jest przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach programu 
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”. 
Celem projektu jest zbudowanie funkcjonalnej 
trzustki, która będzie mogła być przeszczepiona 
pacjentowi. Umożliwi ona osobom dotkniętym 
cukrzycą normalne funkcjonowanie, a co 
istotniejsze zapobiegnie rozwojowi wtórnych 
powikłań.  Innowacyjność projektu polega na 
wykorzystaniu najnowszych technologii i 
pionierskich badań nad organizmem ludzkim, w 
wyniku czego powstał unikalny skład biotuszu.
Fundacja zajmuje się także szkoleniami i 
edukacją, zorganizowała sympozja oraz 
konferencje naukowo - szkoleniowe w tematyce 
transplantologii.

72.11.Z 0,00 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 012 922,04 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 179 206,52 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 408,13 zł

e) pozostałe przychody 6 833 307,39 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 179 206,52 zł

2.4. Z innych źródeł 408,13 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 833 307,39 zł

w 
tym:

0,00 zł

6 833 307,39 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

123 516,52 zł

55 690,00 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 -6 086 770,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 426 748,40 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

6 265 977,18 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

11 896,57 zł

1 148 872,92 zł

1,73 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)

18 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)

10,80 etatów

22 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 1 218 931,33 zł

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

1 218 931,33 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)

1 190,00 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) 

10 430,00 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)  

10 924,15 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)  

4 683,11 zł

9 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  OKw 
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)

5 osób

w 
tym:

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

5 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

9 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

602 651,13 zł

602 651,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 616 280,20 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 1 218 931,33 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

1 190,00 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

10 669,00 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)

Członkowie organu zarządzającego oraz organu nadzoru 
nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

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)

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

10 666,00 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

12 000,00 zł

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

1 Biodrukowanie 3D 
rusztowań z wykorzystaniem 
żywych wysp trzustkowych 
lub komórek produkujących 
insulinę w celu stworzenia 
bionicznej trzustki

Celem projektu jest zbudowanie 
funkcjonalnej trzustki, która  
będzie mogła być 
przeszczepiona pacjentowi. 
Umożliwi ona osobom 
dotkniętym cukrzycą normalne 
funkcjonowanie, a co 
istotniejsze zapobiegnie 
rozwojowi wtórnych powikłań. 
Bioniczna trzustka ma zawierać 
w sobie nie tylko elementy 
rusztowania, ale również żywe 
komórki i wyspy trzustkowe 
wraz z układem naczyniowym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 375 787,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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)

Dotyczy działu VIII.4 - kwota otrzymanej dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest dzielona między 
Konsorcjantami zgodnie z umową zawartą pomiędzy NCBiR oraz Konsorcjum.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Prockiw Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2
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