
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica TYSIĄCLECIA Nr domu 39 Nr lokalu 15

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-875 Poczta KATOWICE Nr telefonu 503005408

Nr faksu E-mail 
kontaktspina@gmail.com

Strona www www.spina.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-07-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24084676800000 6. Numer KRS 0000297411

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

Dominika Madaj-Solberg Prezes Zarządu Fundacji TAK

Magdalena Nurzyńska- 
Borecka

Członek Zarządu TAK

Aurelia Malicka Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Krajewska-
Grimm

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Leksowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Fidytek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI 
ROZWOJOWYMI "SPINA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz dzieci i 
dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z 
innymi wadami rozwojowymi , realizowanych przez Służbę Zdrowia , 
organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne , świadczące działalność na 
rzecz  w/w osób , pomoc ich rodzinom, oraz samodzielne podejmowanie 
takich inicjatyw.
Fundacja kładzie szczególny nacisk na :
1) podejmowanie i wspieranie inicjatyw i projektów o charakterze 
terapeutycznym, pomagającym w codziennej aktywności życiowej i 
społecznej osobom objętym opieką Fundacji;
2) podejmowanie i wspieranie inicjatyw i projektów związanych z 
rozpowszechnianiem informacji o tym schorzeniu i metod jego leczenia ;
3) podejmowanie i wspieranie inicjatyw i projektów związanych z 
rozwojem diagnostyki prenatalnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc następującą działalność pożytku 
publicznego (zgodnie z terminologią Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ) :
1) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z) realizowana poprzez:
a) pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci i dorosłych z przepukliną 
oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z innymi wadami 
rozwojowymi
b) wsparcie informacyjne i inna pomoc społeczna dla dzieci i dorosłych z 
przepukliną oponowo-rdzeniową lub z innymi wadami rozwojowymi oraz 
ich rodzin
c) ułatwianie aktywności społecznej osób dotkniętych przepukliną 
oponowo-rdzeniową i innymi wadami rozwojowymi ;
d) organizowanie kwest pieniężnych ;
e) organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą ;
f) pozyskiwanie sponsorów ;
g) organizowanie festiwali, festynów, konkursów, koncertów ;
h) przyznawanie stypendiów ;

2) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych  (PKD 88.10.Z) realizowana poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie warsztatów przystosowania 
zawodowego, terapii dla dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową 
oraz dorosłych z innymi wadami rozwojowymi ,
b) poradnictwo dla osób objętych działalnością Fundacji (pomoc społeczna 
bez zakwaterowania)
c) prowadzenie terapii artystycznej dla dzieci i  dorosłych z przepukliną 
oponowo-rdzeniową i  z innymi wadami rozwojowymi
3) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) realizowana poprzez :  
     wydawanie  książek, broszur i ulotek służących celom Fundacji , w 
szczególności dotyczących    
     badań, diagnostyki i metod leczenia, rehabilitacji oraz aspektów 
społecznych funkcjonowania  
     osób z przepukliną oponowo-rdzeniową  i innymi wadami rozwojowymi
4) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) realizowana  poprzez :
    wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line: katalogów,  
materiałów reklamowych,
    fotografii, pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów,  
reprodukcji dzieł sztuki,
    pozostałych wyrobów drukowanych, wydawanie innych informacji w 
trybie on-line
5) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD            94.99.Z) realizowana poprzez :
a) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami 
Fundacji
b) organizowanie akcji wspierających wolontariat

6) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z) realizowana  
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poprzez:
    organizowanie imprez turystycznych dla  dzieci i dorosłych z przepukliną 
oponowo-rdzeniową
     oraz dzieci i dorosłych z innymi wadami rozwojowymi
7) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z) realizowana 
poprzez:
promocję i organizację imprez sportowych oraz obozów sportowo-
rekreacyjnych dla osób objętych opieką Fundacji
8) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z) realizowane poprzez:
    organizowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci z przepukliną 
oponowo-rdzeniową oraz z
    innymi wadami rozwojowymi
9) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)             realizowane poprzez:
    pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych dla dzieci i na  
    rzecz dzieci i dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową
10) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z) 
realizowana poprzez:
     pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla dzieci i dorosłych o 
ograniczonej zdolności radzenia   
      sobie samemu dotkniętych przepukliną oponowo-rdzeniową lub 
innymi wadami rozwojowymi  
11) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 
pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
12) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) realizowana poprzez:
działalność fizjoterapeutyczną pozaszpitalną, domową i inna dla dzieci i 
dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z 
innymi wadami rozwojowymi
13) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 
82.30.Z) realizowana    poprzez:
organizacja i promocja konferencji, spotkań mających za zadanie 
przekazywanie wiedzy i        wymianę doświadczeń w zakresie będącym 
przedmiotem działań  statutowych Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

130

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

styczeń 2015:
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji  ( każdy wtorek miesiąca) 
–kampania 1% zachęcająca do rozliczenia 1%  podatku na rzecz naszych podopiecznych, potrzebujących 
wsparcia
luty 2015
– szkolenie narciarskie z uzyciem dual/monoski 
– kampania 1% 
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek miesiąca)
marzec 2015:
– kampania 1% 
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek miesiąca)
      kwiecień 2015:
– bezpłatne konsultacje neurologopedyczne 
– zakończenie kampanii 1%
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek miesiąca)

     maj 2015:
– Warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek miesiąca)
-       bezpłatne konsultacje neurologopedyczne
     czerwiec 2015:
-       warsztaty uriterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek miesiąca)
– bezpłatne konsultacje neurologopedyczne
     lipiec/ sierpień 2014:
– szkolenie z zakresu sportów wodnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ich 
rodzeństwa. Szkolenie miało na celu przekazanie podstawowych umiejętności żeglarskich dzieciom z 
ograniczeniem mobilności, aktywizacja ruchowa, wzmocnienie ich samodzielności i umożliwienie 
pozytywnych  doświadczeń sportowych. 
    wrzesień 2015:
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji (każdy wtorek miesiąca)
    październik 2015:
– 25.10 obchody światowego dnia SPINA BIFIDA ( rozszczep kręgosłupa) łaczenie się z innymi krajami 
członkowskimi ( International Federation for SB/H) w formie wyjazdu na konferencje
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek)
    listopad 2015
– warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek miesiąca)
-   konsultacje neurologopedyczne dla podopiecznych fundacji 
    grudzień 2015
-   warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych fundacji ( każdy wtorek)
-   szkolenie dla pielęgniarek z zakresu cewnikowania pęcherza moczowego mężczyzn

Kwiecień 2015- grudzień 2015 treningi siatkówki na siedząco.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

styczeń 2015:
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
 ( każdy wtorek 
miesiąca) 
luty 2015
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)
marzec 2015:
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)
      kwiecień 2015:
– bezpłatne konsultacje 
neurologopedyczne 
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)

     maj 2015:
– Warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)
-       bezpłatne 
konsultacje 
neurologopedyczne
     czerwiec 2015:
-       warsztaty 
uriterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)
– bezpłatne konsultacje 
neurologopedyczne
 wrzesień 2015:
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 

88.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

podopiecznych fundacji 
(każdy wtorek miesiąca)
październik 2015
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)
listopad 2015
– warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek 
miesiąca)
-   konsultacje 
neurologopedyczne dla 
podopiecznych fundacji 

    grudzień 2015
-   warsztaty 
uroterapeutyczne dla 
podopiecznych fundacji 
( każdy wtorek)

Kwiecień 2015- 
grudzień 2015 treningi 
siatkówki na siedząco.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc rzeczowa i 
finansowa dla 
podopiecznych 
fundacji. pomoc 
rzeczową i finansową 
na rzecz dzieci i 
dorosłych z przepukliną 
oponowo-rdzeniową 
oraz dzieci i dorosłych z 
innymi wadami 
rozwojowymi – 
kampania 1% 
zachęcająca do 
rozliczenia 1% podatku 
na rzecz naszych 
podopiecznych, 
potrzebujących 
wsparcia. Indywidualne 
prowadzenie 
konkretnych 
podopiecznych w 
zakresie 
informacyjnym, 
socjalnym i 
społecznym. Wsparcie 
rodziców w sytuacji 
zagrożenia znacznym 
pogorszeniem sytuacji 
materialnej.`Wsparcie 
rodziny w sytuacji 
rozpoznania u dziecka 
przepukliny oponowo-
rdzeniowej.

88.19.Z
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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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla 
dzieci i dorosłych o 
ograniczonej zdolności 
radzenia sobie samemu 
dotkniętych 
przepukliną oponowo-
rdzeniową lub innymi 
wadami rozwojowymi – 
 szkolenie z zakresu 
narciarstwa z 
mono/dualski w Białce 
Tatrzańskiej. 
Prowadzący treningi: 
Start Poznań . 
Podopieczni mogli 
nabyć umiejętności z 
zakresu narciasrtwa, 
używania sprzętu 
przystosowanego, a 
także odbyć 
indywidualne treningi 
narciarskie.
Szkolenie żeglarskie dla 
podopiecznych fundacji 
na terenie zalewu Łąka, 
połączone z 
warsztatami 
terapeutycznymi dla 
rodziców, oraz nauką 
samodzielnego 
funkcjonowania dzieci z 
rozszczepem 
kręgosłupa

87.90.Z
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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 wyników/zysków i strat) 507,754.00 zł

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

poradnictwo dla osób 
objętych działalnością 
Fundacji (pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania)-kurs 
dokształcający dla 
pielęgniarek i 
pielęgniarek szkolnych z 
zakresu higieny układu 
moczowego dzieci 
wymagających 
cewnikowania. Kurs 
umożliwił nabycie 
umiejętności 
cewnikowania 
mężczyzn, co ma 
znaczenie dla 
prawidłowego 
funkcjonowania osób z 
rkiw w społeczeństwie, 
zwrócił uwagę na 
potrzebę ochrony 
układu moczowego u 
dzieci z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a 
także ograniczył obawy 
pielęgniarek 
sprawujących opiekę 
nad osobami z tą 
jednostką chorobową.

88.10.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 466,728.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 41,026.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,390.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 67,583.17 zł

0.00 zł

26,597.17 zł

40,986.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 61,440.16 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 184,774.79 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 324,339.89 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

1 promocja i organizacja imprez sportowych oraz obozów sportowo-rekreacyjnych dla osób 
objętych opieką Fundacji. poradnictwo dla osób objętych działalnością Fundacji (pomoc społeczna 
bez zakwaterowania) pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci i dorosłych z przepukliną 
oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z innymi wadami rozwojowymi

87,040.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 374,340.67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,390.00 zł
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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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Aleksandra Biedak 6,681.05 zł

2 Aleksandra Kretschmer 2,576.47 zł

3 Aniela Górniak 1,169.10 zł

4 Artur Grinke 17,833.96 zł

5 Dorota Karaim 4,331.29 zł

6 Eliza Szymczak 977.91 zł

7 Gabriela Roszak 2,782.07 zł

8 Hanna Buba 4,897.42 zł

9 Izabella Gromek 484.38 zł

10 Jacek Wójcik 16,280.98 zł

11 Jakub Chromiński 860.11 zł

12 Jonathhan Winter 2,072.58 zł

13 Julia Borowiec 488.25 zł

14 Julia Kukuła 6,540.47 zł

15 Kamil Kaczmarek 2,629.88 zł

16 Kamila Gaj 8,600.17 zł

17 Maria Dobrowolska 681.01 zł

18 Mateusz Czarny 849.47 zł

19 Michał Bystrek 8,287.19 zł

20 Milena Plichta 28,601.94 zł

21 Miłosz Kleinschmidt 507.50 zł

22 Miłosz Szukała 54,401.88 zł

23 Nadia Różycka 300.78 zł

24 Natalia Ryś 2,898.00 zł

25 Natalia Styś 4,195.61 zł

26 Piotr Choroś 5,745.00 zł

27 Piotr Krzywelski 1,929.87 zł

28 Rafał Jędrasik 5,774.59 zł

29 Szymon Wołynek 8,717.13 zł

30 Vanessa Gwizdek 1,208.19 zł

31 Waldemar Grzelak 7,706.39 zł

32 Wiktoria Jurga 3,190.39 zł

33 Wojciech Kocan 690.86 zł

34 Zofia Michaluk 17,992.80 zł

35 Zofia Szewczyk 2,064.80 zł

36 Żaneta Mazur 2,350.40 zł
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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 466,728.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -379,665.07 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 420,691.07 zł 324,339.89 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

0.00 zł 0.00 zł

420,691.07 zł 324,339.89 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.5 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

13.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

13.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

30,209.01 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 40,827.95 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 40,827.95 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,678.28 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

1,262.07 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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

1 Siatkówka dla wszystkich Wspieranie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych,  w 
tym przewlekle chorych, 
poprzez integrację społeczną z 
otoczeniem i aktywizację 
społeczną.

Miasto Katowice- Wydział Polityki 
Społecznej

4,390.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dominika Madaj-Solberg
30.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-03-15
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