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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2021-10-14

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 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 (dalej 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 
zainteresowanie 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 budowanie 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

Andrzej 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 - Stałe wsparcie działań UNICEF
Już od 9 lat Polacy mają możliwość włączyć się w działania UNICEF Polska i razem z nami nieść długoterminową pomoc. 
Wyjątkowy program UNICEF365 to możliwość pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom przez 365 dni w roku. Dla nich każdy 
dzień jest walką o przetrwanie, a wsparcie Darczyńców zagwarantuje najmłodszym zdrowie, bezpieczne dzieciństwo i 
prawidłowy rozwój. 
Do końca 2020 roku na stałe wsparcie organizacji zdecydowało się ponad 106 tysięcy Darczyńców. Jest to fundament działania 
naszej organizacji. W samym 2020 roku Darczyńcy programu UNICEF365 przekazali łącznie ponad 43 mln złotych. 

Prezenty bez Pudła
Produkty humanitarne UNICEF trafiają tam, gdzie dzieci potrzebują naszej pomocy. Czysta woda, leki, żywność czy materiały 
edukacyjne stanowią bezcenny dar. Podarowanie produktu humanitarnego w ramach programu Prezenty bez Pudła to forma 
darowizny, za którą UNICEF dostarcza wybrany przez Darczyńcę produkt do kraju, w którym jest on najbardziej potrzebny. Z 
roku na rok zwiększa się grupa Darczyńców, której bliskie są Prezenty bez Pudła i możliwość podarowania wyjątkowego 
prezentu ratującego życie. Najczęściej wybieranymi produktami w 2020 roku były: pasta terapeutyczna, saszetki ORS, tabletki 
uzdatniające wodę, zestaw do walki z niedożywieniem, czy zestaw do walki z chorobami. Darczyńcy z Polski podarowali 
dzieciom produkty humanitarne o wartości ponad 890 tys. złotych. 

1% podatku dla UNICEF
 W 2020 roku, w czasie corocznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, Polacy po raz kolejny bardzo chętnie 
przekazywali swój 1% dla UNICEF. Łączna kwota wsparcia przekazana przez Darczyńców w ramach rozliczenia PIT to ponad 725 
tys. złotych.

Niger 
W 2020 roku UNICEF Polska kontynuował akcję „Pomoc dla Nigru”, która spotkała się z wyjątkowym odzewem Darczyńców i 
pozwoliła nam zapewnić wielu dzieciom ratującą życie pomoc. 
Niger to jeden z najuboższych krajów świata, z bardzo niskim poziomem opieki medycznej, co dramatycznie wpływa na życie 
najmłodszych. Według ostatnich szacunków ponad pół miliona dzieci cierpi z powodu skrajnego niedożywienia. Ich osłabione 
przez głód organizmy są również bardziej podatne na takie choroby jak zapalenie płuc czy biegunka, które nieleczone bywają 
śmiertelne. 
Los tych dzieci zależy od pomocy humanitarnej zapewnianej przez organizacje takie, jak UNICEF. Dzięki wsparciu naszych 
Darczyńców tylko do końca 2020 roku udało się zebrać ponad 4,6 mln złotych. To ogromna pomoc dla dzieci w Nigrze, ale 
potrzeby nadal są bardzo duże. Akcja jest kontynuowana w 2021 roku.

Walka z koronawirusem
Pandemia Covid-19 w krótkim czasie objęła swoim zasięgiem niemal cały świat. Jednak to w najuboższych krajach sytuacja stała 
się najbardziej dramatyczna. Dzieci, które na co dzień mierzą się z niedożywieniem, brakiem dostępu do lekarstw, czystej wody i 
odpowiedniej opieki medycznej są znacznie bardziej narażone na infekcje i zagrażające życiu powikłania. W kwietniu 2020 roku 
UNICEF Polska rozpoczął akcję „Walka z koronawirusem”, której celem jest zebranie środków m.in. na wyposażenie szpitali w 
sprzęt medyczny, zakup środków higienicznych i sanitarnych czy zapewnienie dostępu do czystej wody, a także zapewnienie 
kompleksowej pomocy dzieciom, które najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Do końca 2020 roku udało się zebrać ponad 
935 tys. złotych. Akcję można wspierać również w 2021 roku. 

Jemen
W 2018 roku UNICEF Polska rozpoczął akcję „Pomoc dla Jemenu”, którą zintensyfikowano w listopadzie 2020 roku. Wsparcia 
działaniom w 2020 roku udzielił Maciej Orłoś. Jemen to kraj dotknięty największym kryzysem humanitarnym na świecie, gdzie 
większość dzieci – ponad 12,2 mln – jest zdanych wyłącznie na pomoc humanitarną. Dzieci głodują, nie mają dostępu do wody 
pitnej, cierpią z powodu chorób. W wyniku toczących się walk zostają ranne, są zmuszane do przesiedleń, tracą rodziny. UNICEF 
zapewnia dzieciom wszechstronne wsparcie: leczenie niedożywienia, odpowiednią opiekę medyczną, lekarstwa i szczepienia, 
czystą wodę, środki higieny osobistej oraz dostęp do podstawowej edukacji. Chcemy im stworzyć możliwie najbezpieczniejsze 
warunki do życia i dać jak najwięcej dziecięcej radości w ich dramatycznej sytuacji. W obliczu ogromnego zapotrzebowania na 
pomoc otrzymaliśmy wyjątkowy odzew ze strony Darczyńców. W 2020 roku, na realizację tych celów zebraliśmy ponad 3 mln 
złotych. 

Klub szkół UNICEF
Rok szkolny 2019/2020 był wyjątkowy. Sytuacja epidemiczna w kraju była przyczyną wielu zmian w życiu społecznym, w tym 
także w szkolnictwie. Edukacja dzieci i młodzieży w semestrze letnim odbywała się nie tradycyjnie w klasie szkolnej, ale za 
pośrednictwem narzędzi internetowych. Mając na uwadze ten fakt, dostosowaliśmy program pracy Klubu Szkół UNICEF do 
zaistniałej sytuacji. 
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W pierwszych miesiącach pandemii skupiliśmy się przede wszystkim na dostarczaniu rzetelnych informacji o tym, jak chronić 
siebie i swoich bliskich przed zakażeniem koronawirusem. Przygotowaliśmy wiele cennych wskazówek dla nauczycieli, rodziców 
oraz opiekunów, dzieci jak wspierać podopiecznych w trudnej sytuacji. Zwracaliśmy uwagę na niezwykle istotne kwestie 
dotyczące zdrowia psychicznego młodych ludzi, kondycji fizycznej, czy bezpieczeństwa w sieci. Informowaliśmy o narastającym 
zjawisku przemocy domowej w dobie pandemii. 
W 2020 roku do Klubu Szkół UNICEF dołączyło 237 placówek. Przygotowaliśmy także szereg aktywności dla członków Klubu 
Szkół UNICEF, w tym m.in. pomysły jak mogą wykorzystać czas spędzony w domu w wartościowy sposób. Zachęcaliśmy do 
dzielenia się swoimi doświadczeniami. Pokazaliśmy jak z tą wyjątkową sytuacją radzą sobie dzieci z różnych regionów świata. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wyjątkowy dzień, podczas którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. 
Obchodzona 20. listopada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to niezwykle ważna data dla wszystkich 
najmłodszych obywateli świata. W ubiegłym roku świętowaliśmy ten dzień inaczej niż dotychczas – w dużej mierze zdalnie. Nie 
przeszkodziło to jednak przedszkolom i szkołom zaangażować się w coroczną akcję edukacyjną UNICEF Polska. 
W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka skupiony był wokół realizowanej przez UNICEF Polska akcji pomocowej na 
rzecz dzieci w Jemenie. Zaproponowane przez UNICEF aktywności zwracały uwagę całych społeczności szkolnych na problemy, z 
którymi boryka się ten kraj. Projekt zrealizowało ponad 730 placówek edukacyjnych, angażując przy tym 113 tys. uczniów ora 
ich rodziny. Ogromna grupa Uczniów, Nauczycieli i Rodziców wsparła akcję UNICEF finansowo, organizując i jednocześnie 
promując zbiórki charytatywne. Przesłanie do Dzieci, Rodziców i Nauczycieli wygłosił Maciej Orłoś, który wspierał akcję UNICEF 
Polska na rzecz Jemenu. 

Przystań w sieci
Rok 2020 pokazał nam w jak wielu obszarach życia wykorzystujemy internet. Organizacja pracy, nauki, rozrywki, a także 
utrzymywanie kontaktów społecznych przeniosły się w dużej mierze do sieci. Internet daje ogromne możliwości, ale nie 
możemy zapominać o zagrożeniach, które ze sobą niesie. Dotyczy to przede wszystkim najmłodszych użytkowników. Przemoc, 
agresja, poniżaniem to zjawiska, na które narażeni są młodzi ludzie w internecie. Najlepszą metodą przeciwdziałania tym 
wszystkim zjawiskom jest edukacja. 
Jesienią 2020 roku UNICEF Polska wraz z partnerami – Facebook oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) – 
zainaugurował projekt „Przystań w sieci”. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć 
w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt miał za zadanie wyposażyć także 
nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa, z którymi spotykają się 
uczniowie. Był on skierowany do nauczycieli pracujących z młodzieżą od 13. roku życia. 
Do projektu „Przystań w sieci” zgłosiło się w ciągu pierwszych trzech miesięcy jego trwania ponad 2000 nauczycieli, którzy 
chcieli podnieść świadomość na temat cyberzagrożeń wśród swoich uczniów. 
Realizacja projektu przewidziana jest do końca roku szkolnego 2020/2021, a liczba zaangażowanych uczniów i pedagogów 
wciąż rośnie. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z kursów e-learningowych, udostępnionych na platformie edukacyjnej 
projektu. Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa online i pokrywają 6 modułów tematycznych: 
prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, szkodliwe i niebezpieczne treści, cyfrowe ślady i reputacja online oraz 
fałszywe informacje. Dodatkowo nauczyciele otrzymali materiały umożliwiające organizację Dnia Świadomego Korzystania z 
Internetu. 
Ogłosiliśmy także konkurs dla uczniów na projekt kampanii społecznej zwracającej uwagę na zagrożenia w internecie. Dla 
nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, przygotowaliśmy dwie konferencje online, podczas których zostaną 
pogłębione treści zwarte w kursach. 

TO(działa)MY!
W 2020 roku zaprosiliśmy wszystkie szkoły do włączenia się w niezwykły projekt, którego założenia wykraczają poza ramy 
tradycyjnej edukacji. Wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska zjednoczyliśmy siły, promując działania mające na celu 
kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród młodego pokolenia. W ramach projektu „TO(działa)MY!” uczniowie 
pod okiem nauczyciela – koordynatora, tworzyli zespoły, w których przygotowywali projekty społeczne w wybranym przez 
siebie obszarze tematycznym. Proponowane tematy były szerokie i dawały duże możliwości do działania. Ekologia, zdrowie i 
sport oraz edukacja i rozrywka – to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie i które są dla nich ważne. 
Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na cały rok szkolny 2020/2021. Ponad 730 placówek przyłączyło się do akcji, 
wdrażając tym samym metodę projektową do swojej pracy dydaktycznej. Aby ułatwić im pracę, przygotowaliśmy specjalny 
przewodnik metodyczny do wykorzystania w pracy z uczniami.

Miasto Przyjazne Dzieciom
W Polsce Program został zainaugurowany w 2018 roku. Pierwszym miastem, które zostało włączone do programu była Gdynia. 
W ślad za nim do Programu dołączyły: Grodzisk Mazowiecki, Konin, Sopot, Poznań i Kraków. Każdy z przystępujących ośrodków 
miejski zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy sytuacji dzieci w mieście, stworzenia planu działań wspierających 
partycypację dzieci i aktywizujących młodych ludzi. Miasta uczestniczące w Programie zobowiązują się stale podwyższać jakość 
życia dzieci, respektować ich prawa i traktować dzieci jako pełnoprawnych obywateli miasta, mających możliwość pełnego 
uczestnictwa w jego życiu. 
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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 Stowarzyszenie 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 w zakresie edukacji humanitarnej oraz 
upowszechniania wiedzy o Konwencji o 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

Realizowane w poszczególnych miastach działania są monitorowane przez UNICEF Polska w celu zagwarantowania jak 
najwyższych standardów Programu. 

DzieciwPolsce.pl
UNICEF Polska regularnie monitoruje warunki i jakość życia dzieci w Polsce. Dokładamy wszelkich starań, aby w prowadzonym 
przez nas od 2015 roku serwisie DzieciwPolsce.pl, publikowane były aktualne dane i analizy dotyczące dzieci w 10 obszarach 
tematycznych: demografii, edukacji, zdrowiu, zrachowaniach zdrowotnych, rodzinie, pieczy zastępczej, przemocy, wypadkach, 
ubóstwie, uczestnictwie w sporcie i rekreacji. W serwisie można także znaleźć bieżące informacje dotyczące zmian 
ustawodawczych oraz działań prowadzonych przez instytucje publiczne na rzecz dzieci. Serwis skierowany jest przede 
wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, ekspertów i środowiska akademickiego. 

Programy biznesowe UNICEF Polska
Programy biznesowe „Przyjaciel UNICEF” i „Firma z sercem” skierowane są do firm różnej wielkości pochodzących z różnych 
branż z całego kraju, które wspólnie z UNICEF Polska tworzą jedną rodzinę. To grupa firm przyjaznych, otwartych i 
zaangażowanych, dla których pomoc najmłodszym stanowi ważny element działania. Rok 2020 okazał się czasem zmian, 
wyzwań i mierzenia się z trudnościami. Budujące jest to, że pomimo tak trudnego roku, pełnego bezprecedensowych wydarzeń 
„Firmy z sercem” i „Przyjaciele UNICEF” kontynuowali współpracę z UNICEF Polka i pomagali nieść pomoc dzieciom oraz ich 
rodzinom, wszędzie tam, gdzie było to najbardziej potrzebne. Nieocenione są też firmy, które w minionym roku dołączyły do 
programów stając się przyjaciółmi dzieci i pokazały, jak wielkie mają serce. Każde przedsiębiorstwo, które dołącza do UNICEF 
Polska staje się współtwórcą programów biznesowych i pomaga kreować lepszą przyszłość dla najbardziej potrzebujących dzieci 
na świecie. 
Przystępując do jednego z programów biznesowych UNICEF Polska, firma staje się naszym partnerem na 12 miesięcy, czyli 
pomaga 365 dni. To 356 okazji, aby zadbać o przyszłość dzieci. Każdy nowy dzień jest pełen nie tylko zmian na lepsze, ale 
również pełen wyzwań i problemów. Codziennie na całym świecie 16 tysięcy dzieci umiera w powodów, którym potrafimy 
zapobiegać. To właśnie wsparcie partnerów sprawia, że UNICEF nie ustaje w działaniach i nigdy się nie poddaje. Siłą naszych 
programów biznesowych jest regularne wsparcie, stabilność i efektywność. Wiedząc, jaką darowiznę otrzymamy możemy z 
wyprzedzeniem zaplanować, jaką pomoc i gdzie będziemy mogli dostarczyć. Im więcej firm podejmie współpracę z UNICEF 
Polska, tym więcej dzieci będzie mogło przetrwać. Zaufanie i zaangażowanie partnerów oraz darczyńców sprawia, że UNICEF 
działa w więcej niż 190 krajach i w ciągu 72 godzin jest w stanie dotrzeć z pomocą do dowolnego miejsca na ziemi.
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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

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 2020 roku UNICEF Polska prowadził kampanie 
na rzecz pomocy dzieciom m.in. w Nigrze, 
Jemenie, Syrii. Wspierał działania UNICEF w 
walce z koronawirusem. 

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 programy 
pomocy, do których UNICEF zobowiązał się 
wcześniej.  Akcja Prezenty bez Pudła zachęca do 
ufundowania konkretnych produktów 
humanitarnych, które UNICEF dystrybuuje 
niosąc pomoc najbardziej potrzebującym - 
szczepionki, lodówki do przechowywania 
szczepionek i leków, oraz np. rowery do ich 
przewożenia 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 725 393,60 zł

2

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

Działalność informacyjna i edukacyjna z zakresu 
upowszechniania Konwencji o prawach dziecka, 
informowanie o sytuacji dzieci w Polsce i na 
świecie, edukacja humanitarna. W ramach 
realizacji tych działań UNICEF Polska prowadzi 
aktualizowany na bieżąco portal 
www.dzieciwpolsce.pl o sytuacji dzieci w Polsce. 
Gromadzone są w nim dane o sytuacji dzieci w 
naszym kraju - zdrowie, edukacja, opieka 
rodzicielska, opieka społeczna. UNICEF Polska 
współpracuje z instytucjami i organizacjami w 
zakresie ochrony praw dziecka w każdej 
dziedzinie życia dzieci.

63.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 61 934 832,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58 945 736,16 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 2 306 803,18 zł

d) przychody finansowe 425 826,26 zł

e) pozostałe przychody 256 466,80 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

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

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 dzieci 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 możliwości 
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 w całości na działalność 
statutową nieodpłatną.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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725 393,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54 388 909,26 zł

2.4. Z innych źródeł 6 820 529,54 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 725 393,60 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Środki pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych otrzymane przez UNICEF Polska w 2020 roku 
od osób rozliczających PIT, w całości zostały przekazane na program walki niedożywieniem 
prowadzony przez UNICEF w Nigrze.

725 393,60 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 800,00 zł

51 325 994,11 zł

751 535,60 zł

2 776,37 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)

2 306 803,18 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 -348 637,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 725 703,41 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 61 947 929,19 zł 725 393,60 zł

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

59 294 373,99 zł 725 393,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

581 099,77 zł

143 784,03 zł

1 924 851,43 zł

3 819,97 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 66 811,12 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 725 703,41 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

58 091,27 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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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)

48 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)

37,72 etatów

30 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

55 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)

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 3 805 269,70 zł

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

3 682 184,64 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 

123 085,06 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)

20 297,24 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)  

6 725,29 zł

3 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)

7 osób

w 
tym:

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

7 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

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 528 339,10 zł

3 364 357,50 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 163 981,60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 276 930,60 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 3 682 184,64 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

21 213,73 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)

W skład wynagrodzenia wskazanego w pkt 11 wchodzi 
wynagrodzenie zasadnicze oraz odprawa pieniężna z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami.

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

30 423,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

UNICEF Polska prowadzi działalność gospodarczą, a cały zysk (1 725 703,41 zł w 2020 roku) przekazuje na 
realizację działań statutowych.
W 2020 roku UNICEF Polska skorzystał z Tarczy Antykryzysowej i uzyskał zwolnienie z obowiązku płacenia 50% 
nieopłaconych składek ZUS za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. w łączniej wysokości 177 167,72 zł.

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

organizacji

Marek Krupiński, Dyr. Generalny 
Renata Bem, Zca. 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

2021-10-14
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