
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI "SPINA",
UL. CHORZOWSKA 214/10, 40-101 KATOWICE, ŚLĄSKIE

KRS 0000297411, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2020 - 31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmniejszonym istotnie zakresie.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniem art. 4 pkt 4 oraz art. 5,6,9,10 oraz rozdz. 2 oraz 45 zał. nr 6 ustawy o
rachunkowości.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. Rzeczowe składniki majątku
obrotowego wycenia się wg cen zakupu lub wytworzenia. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposoby dokonywania od nich
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1 i 4 oraz ust. 6 o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-03-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Irena Chmielewska
Dominika Madaj-Solberg 
Dorota Kozioł-Żurawska 
Aurelia Malicka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania z tytułu:
- innych zobowiązań - 697,51 zł.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Inne środki trwałe - stan na początku roku 1312,63 zł ; rozchody 1312,63 zł ; stan na koniec roku 0,00 zł.
Amortyzacja środków trwałych - 1312,63 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Nie dotyczy.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 232 369,52 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początek roku obrotowego: 180 381,40 zł

Wynik finansowy: 154 322,01 zł

Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego: 334 703,41 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1%: 539 396,55 zł

Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego: 356 345,87 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2021-03-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30
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Irena Chmielewska
Dominika Madaj-Solberg 
Dorota Kozioł-Żurawska 
Aurelia Malicka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-30

Irena Chmielewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dominika Madaj-Solberg
Dorota Kozioł-Żurawska
Aurelia Malicka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ 
OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI 
ROZWOJOWYMI "SPINA"
40-101 KATOWICE
UL. CHORZOWSKA 214 10
0000297411

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 1 312,63 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 312,63 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 236 263,31 335 400,92

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 18 400,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 236 263,31 317 000,92

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 237 575,94 335 400,92

PASYWA

A. Fundusz własny 180 381,40 334 703,41

I. Fundusz statutowy 144 863,14 180 381,40

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 35 518,26 154 322,01

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 194,54 697,51

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 57 194,54 697,51

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 237 575,94 335 400,92

Data zatwierdzenia: 2021-09-30
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-30

Irena Chmielewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dominika Madaj-Solberg
Dorota Kozioł-Żurawska
Aurelia Malicka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ 
OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI 
ROZWOJOWYMI "SPINA"
40-101 KATOWICE
UL. CHORZOWSKA 214 10
0000297411

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 596 151,69 743 037,40

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 382 055,12 539 396,55

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 214 096,57 203 640,85

B. Koszty działalności statutowej 560 633,43 588 715,39

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 278 062,46 356 345,87

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 282 570,97 232 369,52

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 35 518,26 154 322,01

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 35 518,26 154 322,01

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 35 518,26 154 322,01

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 35 518,26 154 322,01

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. CHORZOWSKA Nr domu 214 Nr lokalu 10

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-101 Poczta KATOWICE Nr telefonu 503005408

Nr faksu E-mail fundacja@spina.com.pl 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

2008-01-22

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 TAK

Aurelia Malicka Członek Zarządu TAK

Dorota Kozioł-Żurawska 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

Joanna Kukułka-Jóźwik 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 24.12.2007 r. 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) realizowane poprzez: wydawanie 
książek, broszur i ulotek służących celom Fundacji, w szczególności 
dotyczących badań, diagnostyki i metod leczenia, rehabilitacji oraz 
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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 poprzez:

a) 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: 

a) 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: 

a) 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: 

a) 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: 

a) działalność fizjoterapeutyczną pozaszpitalną, domową i inną 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: 

a) organizację i promocję konferencji, spotkań mających za zadanie 
przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie będącym 
przedmiotem działań statutowych Fundacji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 3



II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Styczeń 2020:

- warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji, nauka samocewnikowania, warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowia 
urologicznego;
- kampania 1%;
- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- udział w programie TVP3 Katowice „Bilans zdrowia";
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Luty 2020:

- warsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji, nauka samocewnikowania, warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowia 
urologicznego;
- kampania 1%;
- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- udział w Kongresie Chorób Rzadkich;
- udział w Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Politechnice Warszawskiej;
- udział w debacie pt. „Optymalizacja opieki urologicznej u dzieci z rozszczepem kręgosłupa z perspektywy polskiego pacjenta” 
organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. W debacie udział wzięli także Minister Maciej Miłkowski oraz 
przedstawiciele AOTMiT-u i NFZ-u. Na podstawie wniosków z debaty w maju 2020 r. powstał raport pt. „Optymalizacja opieki 
urologicznej u dzieci z rozszczepem kręgosłupa z perspektywy polskiego pacjenta”;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- rozpoczęcie działań w ramach Strefy dla dorosłych z rozszczepem kręgosłupa;
- organizacja balu przebierańców dla podopiecznych Fundacji; 
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Marzec 2020:

- kampania 1%;
- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjna - edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych - wystosowanie 
pisma do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia dostępu do hydrofilowych cewników do samocewnikowania;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- wydanie aktualizacji zeszytu informacyjnego;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Kwiecień 2020:

- kampania 1%;
- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
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oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- działania związane z organizacją konferencji edukacyjno-medycznej Fundacji;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- organizacja konkursów online – „Każda góra jest do zdobycia” i „Spingóry w domu” dla podopiecznych Fundacji;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Maj 2020:

- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- udział w spotkaniu online Rady Organizacji Pacjentów;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- działania związane z organizacją konferencji edukacyjno-medycznej Fundacji;
- działania związane z organizacją biwaku dla podopiecznych Fundacji;
- organizacja wyjazdu w ramach Spingór;
- rozpoczęcie akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- rozpoczęcie działań online w ramach Grupy młodzieży z rozszczepem kręgosłupa – organizacja 3 spotkań online uczestników 
grupy;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Czerwiec 2020:

- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjna-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- udział w posiedzeniu Rady Przejrzystości;
- udział w webinarze organizowanym przez International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- działania związane z organizacją konferencji edukacyjno-medycznej Fundacji;
- działania związane z organizacją konferencji edukacyjno-medycznej Fundacji;
- działania związane z organizacją biwaku dla podopiecznych Fundacji;
- organizacja wyjazdu w ramach Spingór;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- kontynuacja działań online w ramach Grupy młodzieży z rozszczepem kręgosłupa – organizacja 3 spotkań online uczestników 
grupy;
- 2 spotkania online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Lipiec 2020:

- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- działania związane z organizacją konferencji edukacyjno-medycznej Fundacji;
- działania związane z organizacją biwaku dla podopiecznych Fundacji;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- kontynuacja działań online w ramach Grupy młodzieży z rozszczepem kręgosłupa – organizacja spotkania online uczestników 
grupy;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- akcja „Rozmowy na 501 km” – przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego na rzecz Fundacji; 
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.
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Sierpień 2020:

- pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu - spotkanie z 
prof. J. Wierzbą i dr M. Maternikiem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku;
- działania związane z organizacją konferencji edukacyjno-medycznej Fundacji;
- działania związane z o`rganizacją biwaku dla podopiecznych Fundacji;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Wrzesień 2020:

- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- udział w programie TVP3 Katowice „Bilans zdrowia";
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- organizacja konferencji edukacyjno-medycznej i warsztatów online;
- organizacja biwaku dla podopiecznych Fundacji;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Październik 2020:

- telewarsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji, nauka samocewnikowania, warsztaty edukacyjne z zakresu 
zdrowia urologicznego;
- podliczenie 1% podatku;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- udział w projekcie #PolskaPełnaPasji organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Listopad 2020:

- telewarsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji, nauka samocewnikowania, warsztaty edukacyjne z zakresu 
zdrowia urologicznego;
- kampania 1%;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- kontynuacja działań online w ramach Grupy młodzieży z rozszczepem kręgosłupa – organizacja  spotkania online uczestników 
grupy;
- spotkanie online Wolontariuszy Programu SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

Grudzień 2020:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

173

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- telewarsztaty uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji, nauka samocewnikowania, warsztaty edukacyjne z zakresu 
zdrowia urologicznego;
- kampania 1%;
- działalność interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą;
- działania zmierzające do wprowadzenia całkowitej refundacji cewników, w tym cewników hydrofilowych;
- działania promujące Program SOS dla Rozszczepu Kręgosłupa i przystąpienie placówek medycznych do Programu;
- kontynuacja akcji „Aktywny wózek - projekty i wydruki 3D”;
- kontynuacja działań online w ramach Grupy młodzieży z rozszczepem kręgosłupa – organizacja  spotkania online uczestników 
grupy;
- obsługa subkont - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu urologicznego, ortopedycznego, 
rehabilitacyjnego podopiecznych Fundacji.

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

1

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

Styczeń 2020: - warsztaty uroterapeutyczne dla 
podopiecznych Fundacji. Luty 2020: - warsztaty 
uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji. 
Październik 2020: - telewarsztaty 
uroterapeutyczne dla podopiecznych Fundacji. 
Listopad 2020: - telewarsztaty uroterapeutyczne 
dla podopiecznych Fundacji. Grudzień 2020: - 
telewarsztaty uroterapeutyczne dla 
podopiecznych Fundacji. Ze względu na 
pandemię COVID-19 i obostrzenia z nią 
związane, w miesiącach od marca 2020 do 
września 2021 warsztaty uroterapeutyczne nie 
odbywały się. Inne działania związane z pomocą 
społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu 
szans tych rodzin i osób, w większości 
prowadzone były online.

88.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom w zakresie rozpoznania wady - 
przepukliny oponowo-rdzeniowej, metod 
leczenia i rehabilitacji. Pomoc przy 
koordynowaniu leczenia podopiecznych 
Fundacji, przy konsultowaniu indywidualnych 
przypadków z konkretnymi specjalistami. 
Poszukiwanie nowych metod leczenia i 
rehabilitacji - medycznej, społecznej oraz 
socjalnej. Organizowanie nowoczesnych form 
szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych, 
w mało dostępnej dla nich dotąd dyscyplinie - 
żeglarstwie. Koordynowanie współpracy z 
różnymi podmiotami, mające na celu poprawę 
funkcjonowania osób z rozszczepem kręgosłupa 
oraz wodogłowiem.

87.90.Z 0,00 zł
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539 396,55 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 36 900,00 zł

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) 743 037,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 539 396,55 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 203 640,85 zł

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 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: organizacja 
biwaku dla podopiecznych Fundacji i ich 
rodzin na terenie Zalewu Łąka, połączony z 
zajęciami żeglarstwa, sensoplastyki, 
dogoterapii, muzykoterapią oraz zajęciami 
plastycznymi. Ze względu na pandemię 
COVID-19 i obostrzenia z nią związane, w 
biwaku wzięła udział ograniczona ilość 
podopiecznych i ich rodzin. Inne działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych w 
większości prowadzone były online.

87.90.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 166 740,85 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 158 248,98 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 356 345,87 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

1 Promocja i organizacja imprez sportowych dla podopiecznych Fundacji: biwaku w Łące. 
Poradnictwo dla osób objętych działalnością Fundacji (pomoc społeczna bez zakwaterowania): 
prowadzenie Pracowni SPINA - warsztatów uroterapeutycznych dla podopiecznych Fundacji, 
nauki samocewnikowania, warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowia urologicznego. Działalność 
interwencyjno-edukacyjno-informacyjna dla rodziców spodziewających się narodzin dziecka z 
przepukliną oponowo-rdzeniową, a także rodziców dzieci urodzonych z tą wadą. Pomoc rzeczowa 
i finansowa na rzecz dzieci i dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z 
innymi wadami rozwojowymi: prowadzenie subkont, zbiórka 1%, organizacja akcji 
charytatywnych.

155 240,95 zł

1 Jan Jabłoński 55 086,25 zł

2 Wojciech Radoła 34 914,92 zł

3 Miłosz Gaweł 37 020,00 zł

4 Jacek Wójcik 22 638,45 zł

5 Jan Bączek 20 587,84 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

36 900,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

166 740,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 183 050,68 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 588 715,39 zł 356 345,87 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

0,00 zł 0,00 zł

356 345,87 zł 356 345,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

232 369,52 zł 0,00 zł

6 Piotr Myćka 20 464,66 zł

7 Maria Cieplik 18 340,83 zł

8 Kamila Gaj 16 440,37 zł

9 Klara Filarska 12 962,00 zł

10 Wiktor Hamera 10 267,95 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 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)

2,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 150 544,37 zł

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

150 544,37 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 543,22 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)  

2 638,57 zł

16 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 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

16 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

70 825,70 zł

70 825,70 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79 718,67 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 150 544,37 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

5 787,00 zł

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

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)

Kwoty z punktów VI.4. i VI.7 wskazano zgodnie z 
objaśnieniem z punktu 4.

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)

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

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

3 342,00 zł

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

1 Dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, zgodnie 
z art. 26a ustawy z 27 
sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych

PFRON 36 900,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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)

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

organizacji

Dominika Madaj-Solberg
15.10.2021 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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