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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ROLNA Nr domu 175 D Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-729 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +225680300

Nr faksu +225680301 E-mail unicef@unicef.pl Strona www www.unicef.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-04-18

2008-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01515520200000 6. Numer KRS 0000107957

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

Marek Krupiński Dyrektor Generalny TAK

Renata Bem Zastępca Dyrektora 
Generalnego

TAK

Anna Stefańska (od 
17.06.2019)

Dyrektor Finansowy TAK

Olga Lipińska (od 01.01 do 
19.02.2019)

Dyrektor Finansowy TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA 
RZECZ DZIECI UNICEF
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF (UNICEF Polska) działa 
na rzecz i wspiera UNICEF oraz mandat UNICEF, który obejmuje 
promowanie ochrony praw dzieci, pomoc w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb dzieci oraz zwiększanie możliwości osiągnięcia przez nie pełnego 
potencjału. UNICEF Polska wspiera i promuje dobrobyt dzieci na świecie 
poprzez materialne oraz wszelkiego innego rodzaju wsparcie celów, 
polityki oraz programów UNICEF. 

Misja UNICEF Polska obejmuje:
1. Promowanie i monitorowanie przestrzegania praw dzieci i kobiet oraz 
propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka w kraju i zagranicą, we 
współpracy z partnerami;
2. Popularyzowanie mandatu i programów UNICEF z wykorzystaniem 
wszelkich możliwych kanałów informacji w celu budowania 
zainteresowania i pozyskania wsparcia na rzecz UNICEF;
3. Uświadamianie i budowanie zainteresowania obywateli, korporacji i 
rządów sytuacją dzieci i kobiet na świecie oraz możliwej pomocy 
udzielanej im za pośrednictwem UNICEF i Komitetu Narodowego;
4. Propagowanie w kraju działań dotyczących edukacji w zakresie praw 
dziecka, tj. inicjatyw, których celem jest cudowanie świadomości w 
zakresie praw dzieci, promowanie uczestnictwa dzieci w życiu publicznym 
oraz informowanie dzieci o znaczeniu rozwoju w zglobalizowanym świecie;
5. Wspieranie działań podejmowanych przez UNICEF w Polsce.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF realizuje swoje cele 
poprzez:
1. Szerokie informowanie opinii publicznej, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, instytucji publicznych i państwowych o sytuacji dzieci w 
Polsce;
2. Popularyzowanie idei UNICEF przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych 
środków odbioru społecznego;
3. Tworzenie we wszystkich środowiskach społecznych i zawodowych 
klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji i działań na rzecz poprawy 
sytuacji dzieci;
4. Współpracę ze środowiskami masowej informacji, agendami 
informacyjno-popularyzatorskimi i reklamowymi oraz innymi instytucjami 
mogącymi pomóc w podejmowaniu i realizowaniu działań dla dobra 
dzieci;
5. Współpracę z władzami publicznymi oraz innymi organizacjami w 
sprawach dotyczących Komitetu;
6. Współpracę ze wszystkimi instytucjami, organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi oraz osobami fizycznymi, których działalność lub przedmiot 
zainteresowania dotyczy realizacji celów Komitetu.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Socha Przewodniczący Rady TAK

Małgorzata Badowska Wiceprzewodnicząca 
Rady

TAK

Stefan Gradowski Wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

Marek Bykowski Członek Rady TAK

Katarzyna Gurbiel-
Chołdzyńska

Członek Rady TAK

Joanna Matras Członek Rady TAK

Janusz Niedziela Członek Rady TAK

Przemysław Plecka Członek Rady TAK

Jarosław Roszkowski Członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

UNICEF365
Jednym z głównych działań UNICEF Polska w zakresie pozyskania środków na rzecz realizacji projektów UNICEF jest program 
UNICEF365, w ramach którego darczyńcy wspierają organizację comiesięczną wpłatą. Przez osiem lat działania programu 
dołączyło do niego prawie 82 tysiące osób. W samym 2019 roku do programu przyłączyło się 12 345 osób. Stałe wsparcie 
finansowe przekazywane przez tych Darczyńców jest fundamentem, dzięki któremu UNICEF może zaplanować i realizować 
długofalowe projekty pomoc, ale także działać natychmiast po niespodziewanych zdarzeniach - takich jak kataklizmy naturalne, 
czy konflikty. 

PREZENTY BEZ PUDŁA
Produkty humanitarne to trzon działań pomocowych UNICEF. Od szczepionek, tabletek uzdatniających wodę po pompy wodne, 
panele solarne i lodówki do przechowywania lekarstw. Te wszystkie produkty UNICEF dystrybuuje w miejsca, gdzie prowadzi 
swoje programy. W ramach programu Prezenty bez Pudła polscy Darczyńcy zakupili w 2019 roku produkty humanitarne na 
kwotę 628 126 złotych. Największą popularnością cieszyły się następujące produkty:
- apteczki pierwszej pomoc, których zakupiono 243 sztuk
- wyprawki szkolne - kupione w ilości 486 sztuk
- tabletki przeciwmalaryczne - kupione w liczbie 20 700 sztuk
- tabletki odrobaczające, których zakupiono 26 400 sztuk
- szczepionki przeciw tężcowi - kupione w ilości 52 000 sztuk
- pasta terapeutyczna dla niedożywionych dzieci - kupiona w ilości 55 200 saszetek
- saszetki ORS przydatne w walce z odwodnieniem organizmu - zakupione w liczbie 125 900 sztuk
oraz 
- tabletki uzdatniające wodę, których kupiono 3 700 000 sztuk. 

1% PODATKU
W 2019 roku z rozliczeń podatku od osób fizycznych za rok 2018 do UNICEF Polska wpłynęła kwota ponad 713 000 złotych. Cała 
kwota została w całości przekazana na program dożywiania i leczenia niedożywienia wśród najmłodszych dzieci w ogarniętym 
klęską głodu Sudanie Południowym.

AKCJE I KAMPANIE

Akcja "Pomoc dla Nigru", na rzecz pomocy głodującym dzieciom w jednym z najbiedniejszych państw świata, została 
uruchomiona w listopadzie 2019 roku. W Nigrze 380 tysięcy dzieci poniżej 5. roku życia cierpi na skutek ciężkiego ostrego 
niedożywienia, ostatniej fazy choroby głodowej, która bezpośrednio zagraża ich życiu. O wsparcie dla Nigru apelował jeden z 
Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF, Łukasz Nowicki. Do końca 2019 roku zebrano ponad 1 000 000 złotych.

Wśród projektów podjętych przez UNICEF Polska w 2019 roku znalazła się również akcja na rzecz dzieci w pogrążonym wojną 
Jemenie. Trudna sytuacja w kraju powoduje, że dzieci są narażone nie tylko na głód i brak wody, ale także na choroby takie jak 
odra, malaria czy cholera. Nie działa tam system edukacji. Celem akcji "Pomoc dla Jemenu" jest zebranie środków na ratunek i 
leczenie niedożywionych dzieci, zapewnienie im opieki medycznej, dostępu do sczepień i podstawowej edukacji. Jedynie dzięki 
wpłatom on-line udało się zebrać na ten cel prawie 665 000 złotych. 

Wojna w Syrii trwa już 8 lat, a skutki brutalnego konfliktu najbardziej dotykają najmłodszych. Pod koniec 2019 roku na działania 
UNICEF w Syrii brakowało około 30 mln dolarów, z tego względu ponad 2 miliony dzieci może nie skorzystać w 2020r. z 
edukacji. W krajach sąsiadujących z Syrią (Turcja, Liban, Jordania, Irak i Egipt), które są domem dla 2,5 miliona syryjskich 
uchodźców, na pomoc brakuje 249 milionów dolarów. W odpowiedzi na apel UNICEF Polska Darczyńcy przekazali drogą 
internetową ponad 222 000 złotych. 

Sudan Południowy to jeden z najmłodszych krajów na świecie. Niestety, tworząca się demokracja nie jest wolna od konfliktów i 
trudności ekonomicznych. UNICEF Polska od lat wspiera działania pomocowe organizacji w tym kraju. W 2019 roku apel wsparł 
Ambasador Dobrej Woli, Artur Żmijewski. Dzięki hojności polskich Darczyńców na ratowanie i leczenie niedożywionych dzieci 
wpłynęła kwota ponad 2 600 000 złotych. 

"Więcej niż dzień" to ogólnoświatowa kampania UNICEF, której celem było ratowanie życia noworodków oraz zapewnienie ich 
mamom odpowiedniej opieki okołoporodowej. Kampanię wsparła Magdalen Różczka, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Od 
Darczyńców z Polski wpłynęła na tej cel kwota 870 000 złotych.

PONADCZASOWI
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8 604 osoby dołączyły w 2019 roku do programu PONADCZASOWI i wykazały zainteresowanie kwestiami spadkowymi i 
możliwością wsparcia UNICEF poprzez zapis testamentowy lub polisę na życie. Większość z tych osób to stali Darczyńcy UNICEF 
Polska, ale również osoby, które o kampanii dowiedziały z akcji informacyjnej prowadzonej w mediach. 

KLUB SZKÓŁ UNICEF
Od kilkudziesięciu lat UNICEF Polska zrzesza grono szkół, którym bliskie są ideały organizacji. W ramach przynależności do Klubu 
szkoły organizują różne aktywności, zgodnie z przesłanym na początku roku szkolnego harmonogramem prac. W 2019 roku 
zależało nam na zaktywizowaniu młodzieży szkolne i zaangażowaniu ich w działania na rzecz społeczności placówki oraz 
środowiska lokalnego. Zaproponowaliśmy szkołom powołanie wewnątrzszkolnych Klubów Młodych UNICEF. Współpracujący w 
ramach Klubów Młodych uczniowie byli odpowiedzialni za zorganizowanie wspólnie z nauczycielem-opiekunem Klubu Szkół, 
wyznaczonych w danym miesiącu aktywności. Na każdy miesiąc roku szkolnego przygotowany został inny temat przewodni, 
który inspirował młodzież do działania. 

MIASTO PRZYJAZNE DZIECIOM
Inicjatywa Miast Przyjaznym Dzieciom została zapoczątkowana przez UNICEF 1996 roku. Obecnie obejmuje ona około 30 
milionów dzieci z ponad 4 000 miast na całym świecie. Nadrzędnym celem inicjatywy jest praktyczna implementacja założeń 
Konwencji o prawach dziecka na szczeblu lokalnym. Oznacza to, że Miasto Przyjazne Dzieciom to takie, które dba o swoich 
najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw oraz stara się im zagwarantować optymalne warunki życia i rozwoju. 

W Polsce program został oficjalnie zainaugurowany w 2018 roku. Pierwszym ośrodkiem miejskim, który wziął udział w 
pilotażowym programie jest Gdynia. Działając na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy UNICEF Polska, a miastem 
Gdynia dołączyła do międzynarodowego grona uczestników programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Akces do programu w 2019 
roku zgłosiły kolejne miasta: Grodzisk Mazowiecki, Sopot, Chorzów i Konin. Każde z nich jest zobowiązane do przeprowadzenia 
diagnozy sytuacji dzieci w mieście, stworzenia planu działań na rzecz najmłodszych oraz podjęcia szeregu działań edukacyjnych i 
aktywizujących młodych ludzi. Realizowane w poszczególnych miastach działania są na bieżąco konsultowane z UNICEF Polska. 

DZIECI W POLSCE
Od 2015 roku UNICEF Polska prowadzi regularne działania monitorujące warunki i jakość życia dzieci w Polsce. Monitoring 
realizowany jest na bazie dostępnych danych statystycznych, które publikowane są w serwisie DzieciwPolsce.pl. Znajdują się w 
nim informacje z 10 obszarów tematycznych: demografia, edukacja, zdrowie, zachowania zdrowotne, rodzina, piecza zastępcza, 
przemoc, wypadki, ubóstwo, uczestnictwo w sporcie i rekreacji. Serwis skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, ekspertów i środowiska akademickiego. 

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU
Już ponad 27 lat liczy sobie program Szpital Przyjazny Dziecku opracowany przez UNICEF i WHO w 1992 roku. Ma on na celu 
propagowanie karmienia piersią noworodków od pierwszych chwil po narodzinach. Szpitale, które chcą przystąpić do tej 
inicjatywy muszą spełnić rygorystyczne wymagania, których celem jest zagwarantowanie odpowiedniego standardu opieki nad 
matką i dzieckiem. W każdej placówce musi być również przestrzegany „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów 
Zastępujących Mleko Kobiece” dając matkom szansę na podjęcie świadomej decyzji o sposobie karmienia dziecka opartej na 
współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie. Wdrażaniem projektu zajmuje się Komitet Upowszechniania Karmienia 
Piersią. 

DRUŻYNA UNICEF
W 2019 roku w ramach ścieżki charytatywnej chęć wsparcia działań UNICEF mogli wyrazić uczestnicy 14. Półmaratonu 
Warszawskiego oraz 41. Maratonu Warszawskiego, a także Biegu na Piątkę oraz Sztafety maratońskiej.

AMBASADA DOBREJ WOLI UNICEF
Ambasada Dobrej Woli UNICEF powstała w styczniu 2019 roku przy wsparciu UNICEF Innovation Fund w Nowym Jorku oraz 
UNICF Global Fundraising Innovation Team w Genewie. W ramach tego programu UNICEF Polska organizuje inicjatywy łączące 
społeczność biznesu, start-upów, przedsiębiorców społecznych, mediów oraz środowiska akademickiego, działających na rzecz 
pozytywnej zmiany społecznej. Celem programu jest pomoc podmiotom w odkryciu społecznego zastosowania ich działalności i 
technologii tak, aby mogły służyć poprawie życia dzieci na całym świecie. 

Dzięki uprzejmości Samsung Electronics Polska i White Kanga polegającej na wypożyczeniu okularów VR mogliśmy za pomocą 
wirtualnej rzeczywistości pokazać oblicza życia dzieci w krajach, w których UNICEF pomaga. Projekcje odbywały się w 
przestrzeniach co-workingowych udostępnianych przez The Brain Embassy, a także podczas spotkań Ambasady Dobrej Woli na 
uczelniach, eventach i spotkaniach z partnerami biznesowymi UNICEF Polska. 

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM
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Przyjaciel UNICEF to program, który kierujemy do średnich i dużych firm, które chcą mieć realny wpływ na los dzieci na całym 
świecie. Przyjacielem zostaje firma, która przekazując darowiznę wspólnie z UNICEF zmienia na lepszy los potrzebujących dzieci. 
W tym gronie w 2019 roku znalazły się firmy Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Elektromonter – Jaworzno Sp. z 
o.o., INEA Spółka Akcyjna oraz Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.
Firma z sercem to program adresowany do małych firm, które chciałyby zaangażować się w pomoc dzieciom, a jednocześnie 
promować swój wizerunek jako wrażliwej społecznie. Łącząc działania charytatywne z promocją firm zaangażowanych 
społecznie przyczyniamy się do poprawy losu wielu tysięcy dzieci. 

PARTNERZY GLOBALNI 
CCC Shoes & Bags od listopada 2018 roku jest globalnym partnerem UNICEF. W ramach współpracy w 2019 roku firma 
wspierała programy UNICEF w zakresie edukacji i zapewnienia rozwoju potencjału dzieci i młodzieży - realizacji ich pasji i 
marzeń. Celem partnerstwa jest również zwiększenie świadomości na temat misji UNICEF poprzez różnorodne aktywizacje 
skierowane do klientów salonów CCC, jak i do społeczności fanów kolarstwa. 

FOXY
Firma ICT Poland jest producentem materiałów higienicznych. Jako właściciel marki Foxy, wspiera UNICEF od 2009 roku 
przekazując darowizny na programy pomocy dzieciom w krajach rozwijających się oraz wspierając projekt edukacyjny UNICEF 
„Wszystkie Kolory Świata”. 

PANDORA 
We wrześniu 2019 roku Pandora i UNICEF w Nowym Jorku nawiązały globalne trzyletnie partnerstwo. W tym czasie nowy 
partner organizacji będzie wspierać edukację i ochronę dzieci na całym świecie. W ramach projektu Pandora zainicjowała serię 
kampanii społecznych, które rozpoczęły się wprowadzeniem na rynek specjalnej kolekcji biżuterii. 

HENKEL
W 2019 roku w ramach partnerstwa globalnego w dziesięciu krajach na świecie Henkel wspierał program żywnościowy UNICEF: 
każda zakupiona paczka produktów Pur i Somat była cegiełką, która przyczyniła się do zapewnienia zdrowej i pożywnej diety dla 
najbardziej potrzebujących dzieci. 

Partnerami firmowymi UNICEF Polska w 2019 roku były firmy: 
- Sigma CEM, która zajmowała się sprzedażą kart okolicznościowych UNICEF.
- ABC Czepczyńcki, polska firma rodzinna, która od wielu lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzi 
działania społeczne na rzecz dzieci i ich edukacji. Od 2018 roku firma wspiera program Prezenty bez Pudła, a także przekazuje 
UNICEF 4 złote od każdego sprzedanego egzemplarza książki „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. 
 - Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, które pierwszy raz wsparło UNICEF w 2013 roku, przekazując darowiznę na rzecz pomocy 
ofiarom klęski żywiołowej na Filipinach. Obecnie Wydawnictwo przystąpiło do programu „Przyjaciel UNICEF” i w 2019 roku 
wsparło działania pomocowe UNICEF w Jemenie. 
- ITAKA w 2019 roku wsparła budowę szkoły na Madagaskarze i zadbała o przeszkolenie lokalnych nauczycieli. Dzięki firmie 
dzieci z regionu Boeny mają szansę na lepszą przyszłość. 

Partnerami merytorycznymi UNICEF Polska w 2019 roku byli Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. oraz Kancelaria 
Grabowski i Wspólnicy.

30 LECIE KONWENCJI  O PRAWACH DZIECKA
W 2019 roku UNICEF uroczyście obchodził 30-tą rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to najważniejszy 
dokument dotyczący praw dziecka nazywany Konstytucją praw dziecka. 
Od czasu powstania w 1989 roku dokument pomógł zmienić na lepsze życie milionów dzieci na całym świecie. Dla UNICEF 
Konwencja jest wyznacznikiem norm etycznych i zasad, którymi powinniśmy kierować się w naszych działaniach na rzecz dzieci. 
Na naszym kraju spoczywa szczególna odpowiedzialność monitorowania i przestrzegania praw dziecka, gdyż to właśnie Polska 
była inicjatorem powstania Konwencji, i to nasz kraj przedłożył na forum międzynarodowym w 1979 roku jej pierwszą wersję. Po 
wielu latach prac i uzgodnień w 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, 
gwarantujących wszystkim dzieciom na świecie prawo do życia, prawidłowego rozwoju i wykorzystania w pełni swojego 
potencjału. Przywódcy państw, przedstawiciele biznesu oraz społeczność międzynarodowa powinni wypełniać złożone 
zobowiązania i podejmować kolejne działania na rzecz realizacji praw dziecka. 

W ramach obchodów rocznicy powstania Konwencji o prawach dziecka zostały zorganizowane następujące wydarzenia:
- Uroczystość w czasie 74 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września
- Projekt Szkoła z Prawami Dziecka zorganizowany przez UNICEF Polska we współpracy z placówkami edukacyjnymi w całej 
Polsce wiosną 2019 roku. Jego celem było podkreślenie wagi edukacji o prawach dziecka, uświadomienie uczniom znaczenia 
praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, a także zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w 
promowanie idei praw dziecka. Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 900 placówek. Każda ze szkół przyznała wybranym 
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przedstawicielom społeczności lokalnej Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele 
lokalnych samorządów, pracownicy instytucji publicznych działających na rzecz dzieci, wolontariusze, policjanci, lekarze i 
reprezentanci wielu innych profesji, którym dobro dzieci nie jest obojętne. 
- Raport „Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli” – UNICEF Polska wraz partnerami ABR SESTA oraz SYNO 
Polska przeprowadzili badanie mające na celu określenie stanu faktycznego przestrzegania praw dziecka w Polsce. Z badania 
wynika, że choć większość dzieci w Polsce jest szczęśliwych to jednak co dziesiąte dziecko czuje się nieszczęśliwe, a jako główny 
powód podaje kwestie związane ze szkołą, czyli wymagających nauczycieli, złe oceny oraz nadmiar nauki. Dzieci chciałaby też 
mieć większy wpływ na decyzje podejmowane zarówno w domy, jak i w szkole np. jakie jest menu na stołówce oraz jak mają 
wyglądać wycieczki, czy imprezy szkolne. Niepokojący jest fakt, że co trzecie dziecko w wieku 12-17 lat deklaruje łamanie jego 
praw, co czwarte doświadcza przemocy słownej, a co dziesiąte przemocy fizycznej i to najczęściej ze strony bliskich – 
rówieśników i rodziców. 
- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – 20 listopada był świętowany uroczyście w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. 
Ponad 3 100 placówek edukacyjnych zdecydowało się uroczyście uczcić tę szczególną datę. 
- Miasta celebrują rocznicę Konwencji – w obchody rocznicy włączyły się miasta na całym świecie, w tym polskie: Gdynia, Sopot, 
Gdańsk, Białystok, Gryfino, Konin, Koszalin, Lublin, Piatów, Poznań, Siemiatycze, Śrem, Szczecin, Trzebnica, Wałbrzych i Wrocław. 
Każde miasto w indywidualny sposób organizowało obchody rocznicy - np. żurawie w gdańskiej stoczni zostały tego dnia 
oświetlone na niebiesko.
- Konferencja z okazji 30.lecia Konwencji o prawach dziecka – 20 listopada 2019 roku UNICEF Polska zorganizował konferencję 
„Prawo dziecka do dzieciństwa. 30 lat Konwencji o prawach dziecka – praktyczna implementacja praw dziecka.” Byli na niej 
obecni zarówno pracownicy i Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF, jak również przedstawiciele rządu, instytucji i organizacji 
pozarządowych, biznesu i mediów. 

WYDARZENIA
W 2019 roku kalendarz UNICEF Polska zapełnił się wieloma ciekawymi wydarzeniami:
- Agnieszka Radwańska została Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF, 9 stycznia
- CCC Team rozpoczął działania na rzecz UNICEF, 26 lutego
- Benefis Agnieszki Radwańskiej z charytatywnym pojedynkiem sportowym, 21 maja
- Piknik Olimpijski, 25 maja
- Dzień Dziecka w Teodorówce, 1 czerwca 
- Kino w Trampkach, 6 czerwca
- UNICEF Polska na Targach Warsaw Humanitarian Expo, 11 czerwca
- AmCham Independence Day Picnic, 29 czerwca
- Turniej „Małego Powstańca” – 1 sierpnia
- Pandora i UNICEF razem dla edukacji, 5 września
- Spotkanie z Pracownikami Polpharma S.A. – 13 września 
- Festiwal filmowy Gdynia, 16-21 września
- Prezenty bez Pudła na Targach Ślubnych Wedding, 19-20 października
- Sklep z kartkami UNICEF dla firm, 8 listopada
- Konferencja z okazji 30-lecia Konwencji o prawach dziecka, 20 listopada
- Konferencja CCC Team i spotkanie z pracownikami Grupy CCC – 23 listopada
- spotkanie z Kolarzami CCC Team – 14 grudnia

PATRONATY udzielone przez UNICEF Polska w 2019 roku:
- Sustainable Economy Summit” organizowany przez Executive Club Sp. z o.o.
- Kalendarz Chatytatywny na 2020 rok zaprojektowany przez TOFU Studio
- MLE-CON organizowane przez Fundację Promocji Karmienia Piersią
- Konferencja „Bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne oraz edukacja w czasie zagranicznych misji humanitarnych ” 
organizowana przez Fundację „Lekarze Europy” oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy
- Konfenecja „Interdisciplinary of Health and Heath Care” organizowana przez Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia, 
Wydział Zarządzania UW
- Konferencja „Konflikty zbrojne w 70. Rocznicę podpisania Konwencji Genewskich o ochronie ofir wojny” organizowana przez 
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Eurpejskiego „Ius Gentium”. 
- „Uniwersytet Suckesu” organizowany przez Digital University i Sukces Pisany Szminką.
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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)

Nie jest możliwe określenie konkretnej liczby indywidualnych beneficjentów działań pożytku 
publicznego Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF. Odbiorcami pomocy UNICEF są 
dzieci oraz ich rodziny, a często całe społeczności mieszkające w krajach rozwijających się - w tym 
dotkniętych klęskami naturalnymi, czy konfliktami zbrojnymi. 

UNICEF Polska prowadzi również działania edukacyjne z zakresu edukacji humanitarnej oraz 
upowszechniania wiedzy o Konwencji i Prawach Dziecka.

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

0

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

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 charytatywnej

Pomoc dzieciom w najbiedniejszych krajach na 
świecie prowadzona w ramach globalnych 
działań UNICEF. Wsparcie realizacji 
długofalowych programów UNICEF oraz pomoc 
w przypadkach klęsk humanitarnych, konfliktów 
zbrojnych i katastrof naturalnych. Wszystkie 
środki pozyskane w ramach akcji na konkretne 
kraje przekazywane są do nich po odliczeniu 
kosztów akcji. 

W 2019 roku UNICEF Polska prowadził kampanie 
na rzecz pomocy dzieciom w Jemenie, Sudanie 
Południowym, Syrii i Nigrze. Przekazując środki 
zebrane w ramach programu UNICEF365 UNICEF 
Polska pozostawia UNICEF decyzję w sprawie 
celu ich wykorzystania na najpilniejsze 
pojawiające się potrzeby, bądź długofalowe 
zaplanowane wcześniej projekty, do których 
realizacji UNICEF zobowiązał się już wcześniej. 
Akcja Prezenty bez Pudła zachęcała do wsparcia 
zakupu produktów humanitarnych, produktów 
które UNICEF dystrybuuje niosąc pomoc 
najbardziej potrzebującym - szczepionki, lodówki 
do przechowywania szczepionek i leków oraz np. 
rowery do ich przewodu w trudno dostępne 
miejsca. Poza tym materiały edukacyjne, 
żywność terapeutyczna, a także pompy wodne i 
panele słoneczne. 

Apele o wsparcie kierowane są do osób 
indywidualnych, firm, instytucji i urzędów.

88.99.Z 713 495,44 zł

2

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Działalność informacyjna i edukacyjna z zakresu 
upowszechniania zapisów Konwencji o prawach 
dziecka, informowanie o sytuacji dzieci w Polsce 
i na świecie, edukacja humanitarna. W ramach 
realizacji tego rodzaju działalności UNICEF Polska 
prowadzi portal dzieciwpolsce.pl o sytuacji dzieci 
w Polsce. Jest to pierwsze tego typu miejsce, w 
którym gromadzone są dane o sytuacji dzieci w 
kraju pod różnym kątem - m. in. zdrowie, 
edukacja, opieka rodzicielska, opieka społeczna. 
Jednocześnie UNICEF Polska współpracuje z 
instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony 
praw dziecka w każdej dziedzinie życia dzieci.

63.99.Z 0,00 zł
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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) 63 105 007,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 745 702,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 7 231 552,72 zł

d) przychody finansowe 84 853,77 zł

e) pozostałe przychody 42 898,47 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, 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

1 77.40.Z

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez UNICEF Polska 
w zakresie 77.40.Z mogą być publikacje, materiały publikowane na zlecenie podmiotów 
współpracujących z UNICEF Polska dotyczące praw dziecka, sytuacji na świecie - szczególnie w 
krajach najbiedniejszych, a także opracowania i modele współpracy dotyczące działań firm i 
korporacji na rzecz poprawy sytuacji dzieci na świecie i możliwość pracy firm na rzecz realizacji 
działań UNICEF.

2 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych - UNICEF Polska współpracuje z partnerami biznesowymi 
przy tworzeniu kampanii i programów z zakresu marketingu zaangażowanego 
ukierunkowanego na informowanie o sytuacji dzieci w krajach najbiedniejszych oraz 
pozyskanie funduszy na rzecz pomocy dzieciom w tych krajach. W ramach prowadzonych 
działań opracowywany jest plan kampanii/programu oraz sposób realizacji. UNICEF Polska 
współpracuje w zakresie przygotowania materiałów marketingowych. Dochody z działalności 
gospodarczej w całości są przekazywane na działalność statutową nieodpłatną.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 713 495,44 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 53 069 400,04 zł

2.4. Z innych źródeł 9 322 112,38 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 713 495,44 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: 58 889 978,59 zł 713 495,44 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

55 062 142,60 zł 713 495,44 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 685 631,59 zł

225 660,59 zł

1 703 261,85 zł

213 281,96 zł 0,00 zł

1 Środki pozyskane z 1% podatku od osób fizycznych, które UNICEF Polska otrzymał w 2019 roku 
zostały w całości przekazane na program dożywiania i leczenia niedożywienia wśród najmłodszych 
dzieci w ogarniętym klęską głodu Sudanie Południowym.

713 495,44 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 27 733,06 zł 0,00 zł

w 
tym:

600,00 zł

44 169 290,25 zł

859 736,35 zł

808 220,72 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)

7 231 552,72 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 683 560,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 545 921,13 zł

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)

53 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)

38,45 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5 545 921,13 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

8 744 368,22 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

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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35 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

53 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)

2 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 475 575,41 zł

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

3 163 614,53 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 

311 960,88 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)

18 094,13 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)  

5 378,76 zł

1 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)

6 osób

w 
tym:

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

6 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 390 221,19 zł

3 239 612,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 150 608,32 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 85 354,22 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 3 163 614,53 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

26 980,52 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

119 236,07 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)

UNICEF Polska prowadzi działalność gospodarczą, a cały zysk (5 545 921,13 zł w 2019 roku) przekazuje na 
realizację działań statutowych nieodpłatnych. 

Wysokość najwyższego jednostkowego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego pracownikowi organizacji 
w kwocie 119236,07 zł wskazanego w pozycji VI. 11 wynika ze skumulowanej wartości realizacji kontraktów oraz 
innych świadczeń takich jak np. ekwiwalent za urlop. Wartość ta jest elementem łącznej kwoty wynagrodzeń 
wypłaconych w organizacji w związku z prowadzoną przez organizację działalnością gospodarczą (pkt VI. 3).

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Krupiński, Dyr. Generalny
Renata Bem, Z-ca Dyr. Generalnego
Anna Stefańska, Dyr. Finansowy

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1

2020-09-28
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